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எ த் 	யாகம்.	அந்த	ஆ தியில்	என்ைன	எரித் க்ெகாள்ள	அல்ல
கைரத் க்ெகாள்ள	விைழகிேறன்.

இந்த	 த்தகத்தில்	உள்ள	கட் ைரகள்	அைனத் ம்	கைணயாழியில்
பிர ரமானைவ.	ஆகேவ	என்ைன	எ த	ைவத்த	கைணயாழிக் 	என் ைடய
மனமார்ந்த	நன்றிைய	காணிக்ைக	யாக் கிேறன்.	எ தாமேலயி ந்த	என்ைன
ெதாடர்ந் 	எ த	ைவத்தைத	,	மி ந்த	நன்றி டன்	நிைனத் க்	ெகாள்கிேறன்.

மிகக் கிய	காலத்தில்,	இதைன	ஒளி	அச் 	மற் ம்	வ வைமப் 	ெசய்
ெகா த்த	நண்பர்	தி .	 ரிய	சந்திரன்	அவர்க க் ம்,	 லாக்கித்	தந்த	தி .
அ.	ரஃபி,	தரமணி	மகளிர்	 ட் ற 	அச்சகம்	அவர்க க் ம்	நன்றி.
இனி	ெதாடர்ந் 	 த்தகங்கள்	ேபாட்ட	ேவண் ம்	என் 	இைடயறா 	என்ைன
ஊக் விக் ம்	பாரவிக் ம்	நன்றி.

நா ம்	நாடகங்க ம்	என் ம்,	ம 	வாசிப்பில்	நவீன	தமிழ்	இலக்கியம்	என் ம்,
நம் ைடய	சினிமா ம்	உலக	சினிமா ம்	என் ம்,	அ த்த த்த	 த்தகங்கள்
ெகாண் 	வர	உத்ேதசம்.
இந்த	 த்தகத்ைத	ப க்க	ேநரம்	ஒ க் ம்	வாசகர்க க் 	என்	நன்றிகள்
உரித்தாகட் ம்.
���.	�����������
ெசன்ைன
15.12.09
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"நம 	பைடப்பாக்கங்கைள	க த் ரீதியாகேவ	இன்ன ம்	சரியான	 ைறயில்
விமர்சித் த்	தீரவில்ைல	எ ம்ேபா ,	அவற்றின்	 ட்பங்கள்	பற்றிய	விமரிசனப்
பகிர்த க் 	சாத்தியமா	என் 	ேதான்றவில்ைல	.''

-	���.	�����������
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" .ப.ராஜேகாபாலைனப்	ேபால	ஒ 	கைத,	ஒ 	வரியாவ 	எ தேவண் ம்	என்
எனக் 	ெவ கால	ஆைச.	அ 	நிைறேவற	ம த் க்	ெகாண்ேட	இ க்கிற .”

இப்ப ,	தி.	ஜானகிராமன்	ஆதங்கப்பட் க்கிறார்.
சி கைத	என்பதற் 	இலக்கணம்	விரித் ,	பழைம	பாராட் ,	" 	நடந்
சி ைக	நீட் 	இட் ம்	ெதாட் ம்	 ழாவி ம்”	என்ற	ெதாைகப்	பாடலிெலல்லாம்,
ைஹக் 	சி கைதகள்	என் ம்	ேபசிக்ெகாண் 	இ க்கலாம்.	கல்வி
மயக்கத்தில்,	கிண்ணத்தின்	உட் றம்	பட் 	பிரதிபலிக்கின்ற	நிலவின்	ஒளிையக்
ட,	காதல ம்	காதலி ம்,	கழற்றி	ைவத்த	ஆைட"	என் 	ேத ய	அகத்திைணப்

பாடைலக்	 ட	சி கைத	எனலாம்.	"யா ள்ளித்	 ம்மினீர்"	என்ற	ஒன்ேற	 க்கால்
அ 	 றளி ம்	சி கைத	இ க்கிற .	-	" ம்மினா ம்	சந்ேதகம்,	 ம்மைல
அடக்கினா ம்	சந்ேதகம்.''	இ ம்	சி கைத	என்ெறல்லாம்	ேபசிக்ெகாள்ளலாம்.
"ேதரா	மன்னா	ெசப் வ ைடேயன்"	என்ற	 ராம க்	 வக்கத்தில்	 ட	ஒ
சி கைத	பிளாஷ்ேபக்	இ க்கிற ,	என் 	சிலம்ைபக் ட	 க்கி	ைவத் க்
ெகாண்டாடலாம்.

ஆனா ம்,	உைரநைடயில்	சி கைத,	ேமல்	நாட் 	இறக் மதிதான்.	ேப வைத
இலக்கியமாக்கலாம்	என்ற	 க்	கத கள்	திறப்பின்	-	அதன்	ஒ 	அங்கம்
சி கைத.
வீரமா னிவரின்	"பரமார்த்த	 ம்	சீடர்க ம்”	என் 	மிக	பலவீனமாகத்தான்
சி கைத	வரலா 	தமிழில்	ெதாடங்கி	இ க்கிற .	பால்ய	விவாக	ேசாகங்கைள,
ஒ 	ெபண் க் 	ேநர்ந்த	அவலங்கைள	சி கைதயாக்கிய	வ.ேவ. .	ஐயரின்



" ளத்தங்கைர	அரசமரம்'',	சி கைத	வ வத்ைத	எப்ப ெயல்லாம்
அகலப்ப த்தலாம்	என்பதற் 	ஒ 	 ன்ேனா 	என் 	 ட	ெகாள்ளலாம்.
ஆனால்,	சி கைத	என்ற	மேகான்னத	இலக்கிய	வ வம்	 	இலக்கிய	வீச்சின்
அைடயாளமாக	 த்திைர	பதிப்பித்த ,	"மணிக்ெகா க்காரர்கள்	ஏறத்தாழ,	ஒ
பத்தாண் ல்	எ திய	 மார்	800	சி கைதகள்தான்"	என் 	சி. .ெசல்லப்பா
“தமிழ்ச்	சி கைத	பிறக்கிற '	என்ற	 லில்	 றிப்பி கின்ற	 ற்
ஏற் க்ெகாள்ளக் யேத.	மணிக்ெகா 	எண்மர்களாக	ராைமயா,	பிச்ச ர்த்தி,

ைமப்பித்தன்,	ெமளனி,	சி. .ெசல்லப்பா	என் 	ஒ 	பட் ய ம்	த கிறார்	சி. .
ெசல்லப்பா	.

"ஹிந் 	சமாஜத்தில்	காலத்தின்	ெகா ைமயால்	 விந் 	கிடக் ம்
ஊழல்கைள ம்,	நவீன	காலத்தில்	மனித	வர்க்கத்தில்	நிைறந் 	நிற் ம்
அ ரத்தன்ைமகைள ம்	பற்றி,	நான்	(வ.ரா.)	அ க்க 	நீண்ட	காலம்	அவ டன்
ேப வ ண் .	ேபச் 	 ந்த ம்,	அவர்	( .ப.ரா.)	நீண்டெதா 	ெப ச்
வி வைதத்தான்	நான்	கண் க்கிேறன்.	நான்	ெசான்னைத	எவ்வள 	விைரவில்
அவர்	ஏற் க்	ெகாண்டார்	என்பேத	எனக் த்	ெதரியா .	ஆனால்,	இப்ேபா
ெதரிகிற ;	ேபச்ைச	அதிகம்	வி ம்பாத	ராஜேகாபாலன்	ெவ 	 ரிதமாக	எ தத்
வங்கினார்"	என் ,	 .ப.ரா.வின்	 தல்	சி கைதத்	ெதா திக் 	1944ல்	வ.ரா.

இப்ப 	ஒ 	 ன் ைர	எ தியி க்கிறார்.
" ைமப்பித்தனிடம்	ச தாயப்	பார்ைவ ண் .	 .ப.ரா.	விடம்	ச கப்
பார்ைவ ண் .	ச கப்	பார்ைவக் ம்	ச தாயப்	பார்ைவக் ம்	உள்ள	வித்தியாசம்
பரப்பில்	தான்.	ச கத்ைத	விட	ச தாயம்	வீச்சான '	என்ற	வாதத்திற் 	உட்பட
ேவண் ய	ஒ 	விமர்சனத்ைத	சி.	 .	ெசல்லப்பா	தன் ைடய	'என்	சி கைதப்
பாணி	என்ற	 லில்	 ன்ைவத்தி க்கிறார்.
“உள்ளத் ப்ைப	இரண்ெடா 	ெசாற்களால்,	இரண்ெடா 	வாக்கியங்களால்
சித்திரித் 	காண்பிக்கக் ய	இைணயில்லாத	கைலஞன்	ராஜேகாபாலைனப்
பற்றி	சிறப்பாக	இன்ன தான்	ெசால் வ 	என் 	எனக் த்	ெதரியவில்ைல	என்
வ.ரா.	விகசிக்கிறார்.	 .ப.ரா.வின்	சி கைதத்	ெதா தியின்	 ன் ைரயில்
அந்தத்	ெதா ப்பில்	உள்	சில	சி கைதகைள	(" ன்னிஸா'',	"பண்ைணச்
ெசங்கான்'',	"தாய்'',	"வீரம்மாளின்	காைள'',	"மின்னக்கைல"	"காதேல	சாதல்'')
பிரமிப்பாய்	 றிப்பிட் ,	"எந்தப்	ேபனாவால்	இைவகைள	எ தினாேரா"	என்
ஆச்சரியப்பட்ேடன்.	மி வான	பாைஷயில்	கம்பீரமான	உணர்ச்சிைய	வளர்ப்பதில்
ராஜேகாபாலன்	தனிப்பட்ட	கைலஞன்"	என் ம்	தன்	க த்ைத	பதித்தி க்கிறார்,
அந்த	 ன் ைரயில்	வ.ரா.

ஆரம்பத்திலி ந் 	அவ டன்	( .ப.ரா.)	பழகி,	அவ ைடய	மனப்ேபாக்கிைன
அறிந்த	ந.	பிச்ச ர்த்தி,	-	 .ப.ரா.	காலமான ம்	அவைரப்	பற்றி	கைலமகளில்



எ தியேபா ,	கீழ்கா மா 	 றிப்பி கிறார்.
"அேநகமாக	அவ ைடய	( .ப.ரா.)	எ த்திற் 	ஆண்	-	ெபண்	உற தான்
அ ப்பைடயான	விஷயமாய்	இ க் ம்.	இவ்விஷயத்ைதத்	தவிர்த் 	அவன்
கைதேயா,	கவிைதேயா	எ தவில்ைல	என் டச்	ெசால்லிவிடலாம்."

.ப.ரா.	அவ ைடய	வாழ்நாளிேலேய	தன்	மீ 	ைவக்கப்	பட்ட	ஒ 	விமர்சனப்
பார்ைவக் ப்	பதில்	ெசால்கின்றேபா ,

"என்	கைதப்	 த்தகத்ைத	விமர்சனம்	ெசய்தவர்களில்	யாேரா	ஒ வர்	நான்
'உைடந்த	மேனாரதங்கள்',	'நிைறேவறாத	ஆைசகள்',	'ேதய்ந்த	காதல்கள்'	-
இவற்ைறப்	பற்றித்தான்	எ கிேறன்	என் 	எ தியதாக	ஞாபகம்.	இ 	 ற்றச்சாட்
டானால்,	நான்	 ற்றவாளிதான்.	நான்	கவனித்த	வைரயி ம்,	என்	அ பவத்தி ம்,
வாழ்க்ைகயி ம்,	அைவதாம்	எங்ேக	தி ம்பினா ம்	கண்ணில்	ப கின்றன''	என்
தன்னிைல	விளக்கம்	அளித்த	 .ப.ரா.வின்	"ெபண்ணின்	மனவீச்சில்"	ஒ
ப திைய,	தன்	எ த் க்களில்	அள்ளி	எ த் த்	தந்த	அந்த	அளவிற் க்	 ட
ஐம்ப 	ஆண் க க் ப்	பிறந் 	ேவ 	யாேர ம்	வ த்ெத த்தி க்கிறார்களா?
என்ப 	சந்ேதகம்தான்.

" ன்னிஸா"	அவ ைடய	 தல்	சி கைத.

சி. .ெசல்லப்பாவின்	வார்த்ைதகளில்,	"அற் தமான	 னித	காதல்	கைததான்.
ஆனால்,	ஈேடறாக	காதல்.	அ 	பரமார்த்தீக	நிஷ்காமிய	நடப்பாக	பரிணமிக்காத
காதல்"	என் 	 றிப்பிட்ட
கைத.
"பத் 	வயதில்	 ன்றாம்	வ ப் ப்	ப க்கின்றேபா ,	தி ச்சியில்	இந் ச்
சி வைன,	தன்	வ ப் த்	ேதாழனான	 லாம்	காதரின்	எட் 	வய 	தங்ைகயின்
க்கா ட்ட	 ற்றமற்ற	 க ம்,	அதில்	ைம	தீட் ய	இைமகளிைடேய	

என் 	அைசந்தா ம்	இரண் 	 ைற	 ம்	விழிக ம்,	ேராஜாக்களிைடேய
மல்லிைகேபால	கீழ்	இதைழச்	சற்ேற	க த் 	ெவளிேய	ேதாண்றிய	பல்வரிைச ம்
ேமாகினி	ேபால	மனதில்	 ெகாண் 	ஆட் ைவக்கின்ற .”	 ன்றாம்
வ ப்பிலி ந் 	ஏழ	ஆண் கள்,	இந்த	நட் த்	ெதாடர்ந் ,	விைளயாட் ம்,
ஆகாயக்	ேகாட்ைடகளாக ம்	கட் 	மகிழ்ந் ,	-	அவன்	தகப்பனாைர,	தி ெரன்
தி ச்சியிலி ந் 	மாற்றி	விட்ட	பிற ,	சந்திப்ேப	கிைடயா .	அதற் ப்	பிற
பன்னிரண்டாண் க க் ப்	பிற ,	வாழ்க்ைக	நதி,	ஒவ்ெவா வைர ம்
ஒவ்ெவா 	திக்கில்	இ த் ச்	ெசன் 	வ ப் த்	ேதாழன்	ப்ேரா,	ெட 	கலக்ெடராக
ெசன்ைனயி ம்,	இவன்	ேதசிய	இயக்கத்தி ம்	ஈ பட் 	ேவ ர்	சிைறயிலி ந்
ெவளிேய	வந் ,	-	ேதசிய	இயக்கத்தில்	ஒ 	ேதக்கம்,	காங்கிரஸ்	நிர்மாணத்திட்டம்
சிைத ற் க்	கிடக்க,	"என்	உயிர்	ெவள்ளம்	இனி	எந்த	நிலத்தில்	பாயப்



ேபாகிறேதா”	என்ற	எண்ணச்	 ழலில்	அவன்	 ழ்கியி க்ைகயில்,	வ ப் த்
ேதாழன்	 லாம்	காத க் 	கல்யாணம்	என் 	க தம்	வர,	"எங்ேக	பார்த்தா ம்
ேராஜா	மலர்க ம்	அத்த ம்	பன்னீ ம்	நீர்பட்ட	பாடாய்	வழங்க,	 கம 	காசீம்
என்ற	பாடகரின்	கச்ேசரி	 ந் ,”	அந்த	சந்திப் 	மீண் ம்	நிகழ்கிற .

" வின்	அவா,	மணமாக	ெவளிேயறி	உணர்ைவத்	தாக் 	கிற .	நிைனவில்
றப்ப கிற	அைல	எப்ப 	அவர்	இ தயக்	கைரயில்	ேபாய்	ேமாத	 ம்”	என் ,

நிலவில்	ந நிசியில்,	 க்கம்	வராமல்,	மனம்	ேகள்விக ம்	பதில்க ம்
எ ப்பிக்	ெகாண் ந்தேபா ,	 ன்னிஸா,	அவைனச்	சந்திக்கின்றாள்.	ஒ
க தம்	ெகா க்கிறாள்.	"ஊ க் ப்	ேபாய்	ப ”	என்கிறாள்.

அந்தக்	க தம்	ெசால்கின்ற :

"நான்	என்ெறன் ம்	இளைமேயா 	உன் டன்	விைளயா வ 	ேபாலேவ	கன
காண்கிேறன்.	உன்ைன	மற்ெறா 	 ைற	இந்த	பிறவியில்	பார்க்கேவண் ெமன்ற
அவா ம்	நிைறேவறிவிட்ட .	இனி	என்	நாட்கைள	-	 ன் 	அ ரங்கசீப்பின்	தங்ைக
ெஜ ன்னிஸா	கழித்த ேபால	கழிக்கப்	ேபாகிேறன்.	என்	தாயிடம்	உனக் த்
தி மணமாகவில்ைல	என் 	நீ	ெசான்ன 	எனக் த்	தி ப்திையக்	ெகா த்த .
இனிேமல்	நீ	ேவெறா 	ெபண்ணிடம்	ஈ படாமல்	உன்	வாழ்நாட்கைள	என்
மனத்ேதா 	மட் ம்	ஒன் ம்ப 	காலம்	கழிப்பாேயயானால்,	நா ம்	ேசார்வின்றி
வாழ்ேவன்	.	அப்ப ேய	ெசய்கிேறன்	என்ற	நீ	எனக் 	பதில்	எ த	ேவண்டாம்.	நீ
ெசய்வாய்	என் 	எனக் 	ஒ 	திட	நம்பிக்ைக	இ க்கின்ற .	அ ேவ	என்
உயிர்நா .”

அந்த	இந் ப்	ைபயனின்	பார்ைவயில்	ெசால்வதாக	அைமக்கப்பட் க் ம்	கைத
இப்ப 	 கிற 	:

"என்	மனேமாகினியின்	கட்டைளப்ப 	நான்	உலக	வழிகளில்	திரிந் 	வ கிேறன்.
அவள்	என்	ேசார்வி ம்	என்	மனத்தின்	 ன்	 தித் க்	ெகாண் 	வந் 	நின்
எனக் 	ஆ தல்	த கிறாள்.”
தற்ேபாைதய	 ஜராத்ைத	நிைனக்காமல்	இ க்க ய	வில்ைல	.	இப்ப ம்	ஒ
ச கம்	இ ந்தி க்கிற 	என்ப ,	இனி	கைதகளில்	பார்க்கலாமா?
.ப.ரா.வின்	 கலாய	 ழல்	வர்ணிப் ,	ஒ 	ேதர்ந்த	திைரக்கைலஞைனப்	ேபால

இந்தச்	சி கைதயில்	-	 தல்	சி கைதயில்	விரவிக்கிடக்கிற .	இந்தக்
கைதைய,	உைடந்த	மேனாரதம்,	நிைறேவறாத	ஆைச,	தீய்ந்த	காதல்	என்ெறல்லாம்
ெசால்ல யா .	ஆனா ம்	ஒ 	ேசாகம்	இ க்கின்ற .

"தாய்”	என்ற	தைலப்பில்	ஒ 	கைத.
இேத	தைலப்பில்,	ந.பிச்ச ர்த்தி ம்,	சி. .ெசல்லப்பா ம்	சி கைதகள்
எ தியி க்கிறார்கள்.	சி.	 .	ெசல்லப்பாவின்	வார்த்ைதகளில்,	"பிச்ச ர்த்தி	கைத



மனிதாபிமான	-	சாந்தமான	கைத.	 .ப.ரா.வின்	கைத	உகரமான	கைத.''	அப்ப 	,
என்ன	இந்தக்	கைதயில்	உக்ரம்?
ஒ 	கிழவி ம்,	பாலம்	என்ற	ெபண் ம்தான்	கைத.

"பாலம்"	பதினான் 	வய 	வைரயில்	கவைல	என்பேத	அறியாமல்,	 யரம்	என்பேத
இன்னெதன் 	ெதரியாமல்	காட் ல்	ெசழிப் ம்	வளப்ப ம்	ெகாண் 	தாவிப்பட ம்
ெகா 	ேபால	வளர்ந்தவள்.	அவ ைடய	ஒவ்ெவா 	உ ப்பி ம்	 க்கிைளகளில்
நிைறய	உயிர்ச்சத் 	ேபால	இளைம	 ங்கி	நின்றவள்,	அவள 	ைகையப்	பி க்க,
அந்த	 மலர்	 கர்ந் 	எறிய	பலர்	காத்தி ந்தார்கள்.	ஆனால்,	அவைள	யா ம்
மணம்	ெசய் 	ெகாள்ள	 ன்வரவில்ைல.	பாலத்தின்	இளைமயின்	தாகம்
ெவளி லகத்தின்	இன்ப	ஈரத்ைத	 லன்கள்	 லம்	இ த் க்	ெகாண்ட .	அவள்
என்ன	ெசய்வாள்?	 ன்றித்தான்	ேபானாள்.	ெவளி லகத் 	இன்பத்தின்
'ம ’ையக்	ேகட்ட ம்	அவ க் ள்	ெபட் யில்	கிடப்பைதப்	ேபால	கிடந்த	இளைம
என் ம்	பாம் 	சீறிக்ெகாண் 	படம்	எ த்த .	அைத	அடக்க	எந்த	மந்திர
சக்தியால்	 ம்.	அவளால்	அடக்க	 யவில்ைல	.''	அப்ெபா தான்,	அவள
பாட் 	ேவைல	பார்க் ம்	பண்ைணயார்	 ந்தரத்தின்	மகன்,	கல் ரிப்	ப ப் 	 த்
கிராமத்திற் 	வ கிறான்.	பாலத்தின்	கண்நிைறந்த	அழ 	அவைள
கர்ப்பிணியாக் கிற .	சட்டப்ப ப் 	ப க்க	பண்ைணயாரின்	மகன்	ேபாய்
வி கிறான்.	பண்ைணயார்	 ந்தரத்திற் 	ேசதி	ெதரிந் விட்ட .	ஆனால்,	அவர்
உலகறிய,	தன்	மகனின்	 ற்றத்ைத	ஏற்க	வி ம்பவில்ைல.
பண்ைணயார்,	வண் 	அ ப்பி	கிழவிைய ம்	நிைறமாதக்	கர்ப்பிணிைய ம்
ஊைரவிட் 	அ ப் கிறார்.	ேபாகிற	வழியிேலேய	 ழந்ைத	பிறந் வி கிற .
ஆற்ேறார	கைரயிேல	 ழந்ைதைய	ைவத் விட் 	"மரம்	ைவச்சவன்	தண்ணி
ஊத் வான்"	என் 	பாட் 	 ெவ க்கிறாள்.	கல்யாணம்	ஆகாமேல	 ழந்ைத
ெபற் க்	ெகாண்ட	பாலம்	தன்	 ழந்ைதையப்	பறிெகா க்கத்	தயாரில்ைல.
"வண் ையக்	கட் 	தி ம்பிப்	ேபாேவாம்"	என் 	பாலம்,	கம்பீரமாக	உத்திர
ெகா த்தாள்"	என் 	கைத	 கிற .

.ப.ரா.வின்	எல்லாச்	சி கைதகைள ம்	ேபால்,	இந்தக்	கைத ம்	அற் தமான
ஆரம்ப	வரிகேளா தான்	 வங் கிற .

வி ய	இரண் 	நாழிைகக் 	வண் 	ேகாணக்கைர	தாண் விட்ட .	கிழவி,
"பிைழத்ேதாம்”	என் 	ெபா ள்பட	ெப ச் 	விட்டாள்"	என,

கல்யாணமாகமாேல	தாயாகி,	அந்தக்	 ழந்ைதைய ம்	 க்கி	எறியாமல்
வளர்க்கேவண் ம்	என் 	தாய்	 ெவ ப்பதாக	கைத	 கிற .

இைதத்தான்	சி.	 .	ெசல்லப்பா	உக்ரமான	கைத	என் 	அபிப்ராயம்
ெதரிவித்தி க்கிறார்.	ஆனால்,	30களில்	இ தியில்,	தமிழ்ச்	 ழலில்,	இந்தப்



ெபண்ணின்	-	தாயின்	-	 	திைகக்கத்தான்	ைவக்கிற .	ஒ 	ெபண்	இளம்
வயதில்	கல்யாணமாகாமேல	தாயா ம்	ேபா ,	அவளின்	மனநிைலைய ம்	-
கணீெரன்ற,	 க்கமான	வார்த்ைதப்	பிரேயாகங்கைள ம்,	சி கைத	உ வத்தில்
அடக்கி,	திைகக்கத்தான்	ைவக்கிறார்	 .ப.ரா.
எல்லாத்	 யரங்க ம்	தற்காலிகமானேத	ெந க்கமான	உறவின்	மரணம்	 ட
என் 	ெசால் வதற்காக,	"வி மா''	என்ற	தைலப்பில்	ஒ 	கைத
எ தியி க்கிறார்.	"வி ந் 	விட்ட '	என் 	கைடசி	வரிகளில்	கைத	 கிற .

“சிவராைமயர்	ேடஞ்சரஸ்”	என் 	தந்தி	வ கிற ,	 ஞ்சம்மா க் 	.	 ஞ்சம்மாள்
பிரைம	தட் ப்	ேபாய்	உட்கார்ந்தாள்.	சிவராைமயர்	 ஞ்சம்மாளின்	கணவர்.	பிற ,
ரயில்	பயணம்	சேகாதரேனா .

"ஆனால்,	எவ்வள 	ேநரம்தான்	கவைலப்பட	 ம்?	கவைலயால்	ஏற்பட்ட
அசதியிேலேய	எங்கைள	அறியாமல்	கண்ணயர்ந்ேதாம்.	 க்கத்தில்,	உறக்க ம்,
நிைன ம்	மறதி ம்	ேசர்ந் தான்	வாழ்க்ைகக் 	ஒ 	சி ேபாைதயாகி	,	தாபத்ைத
தணிக்கின்றனேவா?
ெஜனரல்	ஆஸ்பத்திரி	.

“சற் 	இ ங்கள்,	பிேரதத்ைதப்	ெபற் க்	ெகாள்ளலாம்."
பிேரதத்ைத	ெபற் க்	ெகாண்ேடாம்.
அப்ெபா 	அைதப்	பார்த்த டன்	நிச்சயமாயிற் .

ஒ வழியாக	மனத்திலி ந்த	பயம்	தீர்ந்த ;	திகில்	தீர்ந்த .

பிற ...?

வி ந் விட்ட .''

ஆமாம்.	எல்லாச்	ேசாகங்க க் ம்	வி வி க்கிற .	ஒ 	மரணத்தில்	வி வா?
.ப.ரா.	உலக	வாழ்வியைலச்	ெசால் 	கிறார்.	இந்தக்	கைதயில்.	அதற் ப்பின்,	பல

ஆண் கள்	கழித் 	சம்பத்	எ திய	"இைடெவளி	கைத	ஞாபகம்	வ கிற .

"ெபண்மனம்"	என்ற	ஒ 	கைத	:
எல்லாக்	கணவன்மார்க க் ம்	-	அல்ல 	ெப ம்பான்	ைமயான
கணவன்மார்க க் ,	எப்ேபாதாவ 	ஒ ைற	யாவ 	-	அல்ல 	அ க்க 	சமயம்
கிைடக் ம்	ேபாெதல்லாம்	-	நிகழக்	 ய,	பிற	ெபண்	மீ 	ஏற்படக் ய	சலன
சபலம்,	-	அைத	அந்த	சம்பந்தப்பட்ட	மைனவி	எப்ப 	எதிர்ெகாள்கிறாள்	என்பைத
விவரிக் ம்	கைத.

நடராஜ ம்	கனக ம்	கணவன்	மைனவி.	ஜானகி,	கனகத்தின்	ேதாழி.
கனகத்ைதவிட	அழகானவள்.	ேதாழி டன்	ேபசிக்ெகாண் ப்பதற்காக



தி வல்லிக்ேகணியிலி ந் 	வ கிறாள்.
"ஜானகி	வந்த 	 தேல	நடராஜன்	ெவறி	ெகாண் 	விட்டைத	கனகம்	அறிந்
ெகாண்டாள்.	ெந ங்கி	இவ்வள 	பழகின	பிற ,	தன்	கணவன்	தன்னிடம்	இ ந்த
அழைக	அறியாமல்,	 தன் தலாக	பார்த்த	ஜானகிையக்	கண் 	மனத்ைத
பறிெகா த் விட்டைத	அவளால்	தாங்க	 ய	வில்ைல''.	வந்தவள்
ேபாய்வி கிறாள்.	அதற் ப்	பிற தான்	கைதேய	ஆரம்பிக்கிற .	அதன்பிற ,
கணவ க் ம்	மைனவிக் ம்	இைடேய	நடக் ம்	சம்பாஷைணயில்	தான்	எல்லாம்
ெவளிப்ப கிற .	 ற்றிச்	 ற்றி	 டகமாய்	சம்பாஷைண	வளர்ந் ,	கைடசியில்
ெவ த்ேத	வி கிற .

"ஆமாம்,	நீங்கள்	அசட் 	பிசட் 	என் 	பார்த்த 	அவள்	மன க் 	சமாதானமாக
இல்ைல.	என்னிடம்	ேகட்ேட	விட்டாள்.	என்ன 	கனகம்?	உன்	ஆம்பைடயான்	அப்ப
ெவறிச்சி	ெவறிச்சி	பார்க்கிறார்".
நடராஜன்	ெவலெவலத் ப்ேபானான்.	கனகம்	ஒ வா 	ஆ தல்	அைடந்தாள்.
"ப க்ைகயைறயில்	அவள 	 கத்ைதப்	பார்க்க	ெவட்கியவனாய்,	 ங் வ
ேபால	பாசாங் 	ெசய் 	ப த்தி ந்தான்.	கனகம்	அவைன	எ ப்ப	 யலவில்ைல.
தி ெரன் 	அவ ைடய	மனம்	இளகிற் .	அவைன	அதற் ேமல்
அவமானத்திற் ள்ளாக்க	அவ க் 	மனம்	வரவில்ைல.''

-	என் 	கைத	 கிற .

ஆனால்,	இ 	ேபான்ற	நிகழ் களில்,	ெபண்,	மனத்தளவில்	எப்ப 	 தறப்ப கிறாள்
-	கைடசியில்	மன்னித்தா ம்	 ட	என்பைத,	ஒ 	ெதளிவான	 வாரஸ்யமான
சம்பாஷைணயில்	கைதைய	நடத்திச்	ெசன் 	 .ப.ரா.	ெவற்றி	ெப கிறார்.	இந்தக்
கைதயின்	ெவற்றிேய,	 த்த ம்,	ேசாக ம்	நிைறந்த	-	அந்தக்	கணவன்
மைனவியின்	உைரயாடல்தான்.	எல்லா	வீட் ம்	நடப்ப தான்.

.ப.ரா.வின்	எல்லாக்	கைதக க் ம்	உ வம்	வித்தி	யாசமாய்	இ க்கிற .
சி கைத	வரலாற்றின்	ஆரம்பத்திேலேய	இப்ப ெயல்லாம்	ேசாதைன	 யற்சிகள்
ேமற்ெகாண்ட	தமிழ்ச்	சி கைத	வரலாற்றில்	அ பதாண் கள்	கழித் ,	எந்த
அளவிலான	வளர்ச்சி	ெபற்றி க்க	ேவண் ம்	என் 	எண்ணத்	ேதான் கிற .
ெபற்றி க்கிேறாமா?

.ப.ரா.வின்	சி கைதக்	களங்கள்	அகலமாயி க்கிற .	ச கக்	கைதகள்	-	57,
வரலாற் 	கைதகள்	-	17,	 ராண	இதிகாசக்	கைதகள்	-	3,	-	அதி ம்	நிைறய
உட்பிரி கேளா 	-	விைலமகள்	பற்றியைவ,	விதைவகைளப்	பற்றிய 	-	3,	ப த்த
ெபண்களின்	பிரச்சைனகள்	-	தலித்கைளப்	பற்றி,நைடபாைதவாசிகைள	பற்றி,
ஆண்டான்	அ ைமகைளப்	பற்றி	,	-	ேதாண்டத்	ேதாண்ட	 ைதயலாய்
ெதாட்டைனத் ம்	மணற்ேகணியாய்.



என்னதான்	காரணம்?	-	இைவகள்	உரிய	கவனத்ைதப்	ெபற் ,	ம வாசிப் க்
உட்ப த்தப்படாமல்	ேபானதற் ?	-	தமிழ்	இலக்கியச்	 ழல்தான்	காரணமா?
ேபாற்றி	பாட	-	அல்ல 	 ற்றி	வைசபாட	ஆளில்லாவிட்டால்	"அம்ேபா''	தான்.

"எக்ஸிஸ் னியலிஸம்,	மாடர்னிஸம்,	ேபாஸ்ட்	மாடர்னிஸம்,	ஸ் ரக்சரலிஸம்,	ேபாஸ்ட்
ஸ் ரக்சரலிஸம்,	இப்ப 	ஏதாவ 	ேகாட்பாட் ல்	உட்ப த்தினால்	தானா?	என்ன
இழ டா	இ ?	இலக்கியத்ைத	இலக்கியமாய்	மட் ம்	பார்க்க	 யாதா?	நாம்
நிைறய	வளர்ச்சி	ெபற்றி க்கிேறாம்!

ஆனால்	தலித்	பற்றி	தலித் தான்	எ த	ேவண் மா?	ெவள்ளாளைனப்	பற்றி
ெவள்ளாளன்	தான்	எ த	ேவண் ம்.	ெபண்ைணப்	பற்றி	ெபண்தான்	எ த
ேவண் மா?	பிணங்கைளப்	பற்றி	பிணங்கள்தான்	எ த	ேவண் மா?	என்
எதிர்காலத்	தைல ைற	காறித்	 ப் ம்	-	"ேநா ற்ற	ச கமா	என்	 தாைதயர்
ச கம்?"	என் .
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ந்தர	ராமசாமி	ெசத் ப்ேபாய்விட்டார்.	ெசத் ப்ேபாய்	விட்டார்	என் 	ெசால் வ
அமங்கல	ெசாற்ெறாடேரா?	காலமாகிவிட்டார்	என் 	ெசால்லலாம்.	எல்லா ம்
காலமாவதில்ைல.	அவ டன்	ஆன	பழக்கத்ைத	நிைனத் ப்	பார்க்கலாம்.
நிைனப் க்கள்	எல்லாேம	பழசாகிப்	ேபாகிற .	ேம ம்	பள்ள மாக,	ஏற்ற ம்
இறக்கங்க மான	நாகர்	ேகாவிலின்	சாைலகள்	நிைன க் 	வ கிற .
எண்ப களிலா,	அல்ல 	ெதாண் களின்	ஆரம்பத்திலா	என் 	நிைனவில்ைல
நாகர்	ேகாவில்	கைடவீதி	மணிக் ண் க் 	பக்கத்தில்	ஒ 	ஜ ளிக்கைட.
அதிகமாய்	எ தாமல்	அஞ்ஞாதவாசம்	 ண் ந்த	ஏ 	ஆண் களா	அ ?
இ க்கலாம்.	அ ம்	நிைனவில்	இல்ைல.

தைழயத்	தைழய	ேவஷ் ம்,	ெந யர்ந்த	தி மாலின்	உயர ம்,	சிகப்பாக
வண்ணம்	ெகாண்ட	ஆகி தி ம்,	தைரயில்	கால்பாவாத	நைட ம்,	அந்த	 ந்தர
ராமசாமி,	அப் றமாய்,	ேபண்ட் ம்,	ேகா 	ேபாட்ட	சட்ைடயி ம்	அதன்பிற
இரண் 	பத் 	ஆண் கள்	கழித் 	பார்த்த	உ வ ம்,	வாழ்வின்	 ரண்கள்	கால
ஓட்டத்தில்	எல்லா ம்	மாறிப்	ேபாகிற	சக்கர	 ழற்சி,	எல்லாவற்றிற் ம்	அகண்ட
பிரபஞ்சத்தில்	அர்த்தங்கள்	 ைற தான்.	ெபங்க ர்	நாளிதழ்	-	தமிழ்	-
தினத்தந்தியில்	 ந்தர	ராமசாமியின்	மரணம்	அறிவிக்கப்பட் ந்த .	இந்திய
கம் னிஸ்ட்	கட்சியின்	தா.பாண் யன்	இரங்கல்	ெதரிவித்தி ந்ததாக	ெசய்தி
ெசால்லிற் .

மகள்	வீட் ல்,	கலிேபார்னியாவில்,	மரணித்தார்	என் 	அந்த	ெசய்தி	ெசால்லிய .
உடல்,	நாகர்ேகாவி க் 	த விக்கப்ப ம்	என் 	அவர 	மகன்	காலச் வ
கண்ணன்	ெதரிவித்ததாக ம்	ெசய்தி	விளம்பிய .

நா ம்,	இந்த	ெசய்தி	ப க்கிறேபா ,	மகள்	வீட் ல்தான்	இ க்கிேறன்.



மைனவியிடம்	ெசய்தி	ெசான்ேனன்.	"யா ,	இந்த	 ஸ்தகம்	எல்லாம்	எ வார்
என் 	ெசால்வீர்கேள,	தி ெநல்ேவலிேயா,	என்னேவா,	ஊர்	ெசால்வீர்கேள,
அவரா?''	என் 	ேகட்டாள்.
"தி ெநல்ேவலி	இல்ைல.	நாகர்ேகாயில்”	என் 	ெசான்ேனன்.	எல்லாம்	அந்த
பக்கம்தாேன,	என் 	தி ெநல்ேவலிைய ம்	நாகர்ேகாயிைல ம்	ஒன்றாக்கினாள்.

என்	மகள்	என்ைனக்	ேகட்டாள்.	"நாகர்ேகாயில்	ேபாயிட் 	வாங்கேளன்,	அப்பா',
'பா 	எப்ேபா	வ ேதா	என்னேமா'	என் 	ெமலிதாக	பதில்	ெசால்லி,	ேதாட்டத்
ெச களில்	ெவயிலில்	ேபாய்	உட்கார்ந் 	ெகாண்ேடன்.

தமிழகத்தில்	எ த்தாளனின்	மரணம்	எட் 	கால	தைலப் 	ெசய்தியா?	ஒ ேபா ம்
இல்ைல.	அ 	ெவ ம்	எட் 	ெசன் 	மீட்டர்	ெசய்திதான்.	தாஸ்தாெவஸ்கியின்
மரணத்ைத,	டால்டாயின்	மரணத்ைத,	ரஷ்யா,	எப்ப 	எதிர்ெகாண்ட 	என்
ெதரியவில்ைல.	16,	17-ம்	 ற்றாண் ல்	ேஷக்ஸ்பியர்,	மார்ேலாவின்	மரணம்	எப்ப
இங்கிலாந்தில்	எதிர்ெகாள்ளப்பட் க் ம்	என் ம்	ெதரியவில்ைல.
ெஜேன,	காப்கா,	கம் .,	சார்த்ேர	-	இப்ப 	எைத ம்	நிைனத் ப்	பார்ப்பதில்
அர்த்தம்	இல்ைல.

ஆர்.சண் க ந்தரத்தின்	மரணம்	எப்ப 	பதி 	ெசய்யப்	பட்ட ?	 ைமப்பித்தன்,
தினசரி	நாளிதழில்	ேவைல	ெசய்ததால்	அவரின்	மரணம்,	ெகாஞ்சம்	 தல்
க்கியத் வம்	ெபற்றி க்கக் ம்.

மரணங்கள்	 க்கியத் வம்	ெப வதில்	ெபா ளில்ைல.	அவர்க ைடய	வாழ்க்ைக
க்கியத் வம்	ெபறாதேபா ,	மரணம்	 க்கியத் வம்	ெப வ 	 ரண்தான்.

ேபாஸ்டர்க ம்,	சிைலக ம்,	கடந்த	50	ஆண் களில்	தமிழர்களின்	கலாச்சார
அைடயாளங்கள்.

எண்ப களின்	மத்தியிலா?	அைடயார்	பிலிம்ஸ்	இன்ஸ் 	 ட் ல்,	 னா	பிலிம்ஸ்
இன்ஸ் ட் ன்,	சினிமா	ரசைனப்	ேபராசிரியர்	சத்தீஸ்	பக ம்,	ேதசிய	பிலிம்
ஆவண	காப்பகத்தின்	காப்பாளர்	பி.	ேக.	நாய ம்,	ெமட்ராஸ்	பிலிம்	ெசாைச ம்,
ெசன்ைனயில்	சினிமா	ரசைன	பயிற்சி	பட்டைற	ஒன்ைற	நடத்தினார்கள்.
சத்யஜித்ேரயின்	பதர்	பாஞ்சாலி,	அந்த	பாடத்	திட்டங்களில்	ஒன்றாயி க்கிற .
அதனால்,	பயிற்சிக்காக,	அந்தப்	படம்,	தி ம்ப	தி ம்ப	திைரயிடப்பட்ட .

அந்த	வராண்டாக்களில்,	 ந்தர	ராமசாமி	பதர்	பாஞ்சாலி	பார்த்த	அ பவத்ைத
வார்த்ைதகளாக் ம்ேபா ,	 றிப்பிட்டார்.	-	இ ேபான்ற	உன்னதமான	படத்ைத
காலங்	கடந் 	பார்க்க	ேந கிறேத,	என் 	கண்கள்	பனித்தார்.
நாகர்ேகாவிலில்	ஒ 	ேபாட்ேடாஸ் ேயாவின்	மா 	என் 	நிைனக்கிேறன்.	அ ம்
80களில்	தான்	என் 	நிைன .	ஒ 	சிறிய	ேமைஜ.	அதன்	பின்ேன	இ ந்த



நாற்காலியில்	 ந்தர	ராமசாமி	உட்கார்ந்தி ந்தார்.	எதிேர	 ட்டத்தில்,	நீல.
பத்மநாபன்,	கைடசி	வரிைசயில்	ெவற்றிைல	 தப்பிய	வாேயா 	ந லன்.

கி ஷ்ணன்	நம்பி,	மாமியாரின்	வாக் 	அல்ல 	மாமியாரின்	வக் 	என்ற
தைலப்பில்	ஒ 	சி கைத	ைகெய த் ப்	பிரதியில்	ப த்தார்.	வாக்கா	அல்ல
வக்கா	என் 	அ 	 றித் 	விவாதம்.

தமிழில்	ப க்க	ஒன் மில்ைல	என் 	அந்த	 ட்டத்தில்	பிரகடனப்ப த்திேனன்.
ைமப்பித்தைனத்	தாண் 	எ ம்	இல்ைல	என் 	மதர்ப்பாய்	ெசால்லி,

ஆங்கிலத்தில்	நாள்ேதா ம்,	 தி 	 திதாய்	கிைடக்கிற	இலக்கியங்கைள
பட் யலிட்ேடன்.	ந ல க் 	ேகாபம்.	ந லன்	ஆங்கிலப்	ேபராசிரியராய்	இ ந்தார்
என் 	நிைனக்கிேறன்.	இ ந் ம்,	இப்ப 	நீங்கள்	ெசால் வதற் 	 தலில்
உங்க க் 	என்ன	த தியி க்கிற 	என் 	எங்க க் 	ெதரியேவண் ம்	என்
ெவ ண்டார்.
"நீங்க	தமிழ்ேல	என்னெவல்லாம்	ப ச்சி க்கீங்க.	அத	ெமாதல்ேல	ெசால் ங்க."
சங்க	இலக்கியம்	ப க்கவில்ைல	என் 	ெசால்லியி க்க	ேவண் ம்.	பள்ளி
இ தியில்,	கல் ரி	 க	வ ப்பில்	ப க்க	ேநர்ந்த	சங்க	இலக்கியத்தின்	சில
பாடல்கைளத்	தவிர	சங்க	இலக்கியத்தின்	 ைதயல்	எைத ம்	ெதரிந் 	ெகாள்ள
வாய்ப்பில்ைல,	அந்த	காலகட்டத்தில்.	-	இப்ேபா ம்	அப்ப த்தான்.

ந்தர	ராமசாமியின்	ெபா ைம.	ேபதைமகைளப்	ெபா த் க்	ெகாள் ம்
ெபா ைம.
வனமாலிைகயின்	சதங்ைகயில்,	ஆ மைறக் ம்	 ரியன்	என்ற	ெபா ளில்	 ந்தர
ராமசாமி,	ப வய்யா	என்ற	அவதாரத்தில்	எ திய	ஒ 	 ங்கவிைத.
கன்னியா மரி	மணற்	பரப்பில்,	அேபதம்	 றித்த	வார்த்ைதயாடல்.
மரிக்ேகாயிைலச்	 ற்றித்	திரிந்த	மாயிையப்	பற்றி	அவர்	அறிய	ேநர்ந்தைவ.

கி ஷ்ணன்	நம்பி,	அம்ைப,	உடனி ப்பில்	காப்கா,	சார்த்,	இலக்கியம்	பற்றி	 ந்தர
ராமசாமியின்	வீட் 	அைற	ஒன்றில்	நடந்த	உைரயாடல்.	இப்ப 	நிைனக்க	பல ம்
இ க்கிற .

அவ ைடய	ெபரிய	வீட் ன்	ஒ 	அைறயில்,	பாதி	ெசய் 	ைவக்கப்பட் ந்த	ஒ
மரக்கட் ல்.	தச் 	ெதாழிலில்	அவ ைடய	ஈ பாட்ைடப்	பற்றி	அந்த	அைறயில்
உட்கார்ந் 	ேபசிய	த ணங்கள்.
இனி	நமக் ள்ேள	ேபசிக்ெகாள்ள	ஒன் மில்ைல.	உங்கள்	சரக் 	அவ்வள தான்.
நீங்கள்	வறண் 	ேபாய்விட் ர்கள்.	பாத்திரம்	காலியாகிவிட்ட .	என் 	ெசால்கிற
மாதிரி,	நாகர்ேகாவில்	பஸ்ஸ்டாண் ல்	என்ைன	இறக்கிவிட் ப்	ேபான	அவ ைடய
கார்.



நிைறய	நிைனக்கலாம்.
2000களின்	கைடசி	பத் 	ஆண் களின்,	நவீன	தமிழ்	இலக்கியத்தில்	சாதீயம்
கிழ்க்கத்	ெதாடங்கிய	ேபா களில்,	அவைர	பிராம்மணன்	என் ட	 ற்றம்

சாட்டப்பட்ட .	அந்தக்	 ற்றச்சாட் க் 	அவர்	த தி ைடயவரா	என்
ெதரியவில்ைல.	அப்ப 	அவர்	ஒ 	சார் 	நிைல	எ த்தி ந்தா ம்	அதில்
ஆச்சரியப்பட	ஒன் மில்ைல.	ெச ப் 	ைதக் ம்	ெதாழில்	பண் கிற	இனத்தில்
பிறந்தேத	ெப ைம	என் 	இலாபம்	பார்த்த	தமிழ்	எ த்தாளர்கள்	அந்த
ேபா களில்	இ ந்தார்கள்.	வன்னியராய்	பிறந்தைமக்காக,	வன்னிய	இலக்கிய
அணியின்	சங்கமமான	எ த்தாளர்கள்	அந்த	ேபா களில்	இ ந்தார்கள்.
தலித்தாக	பிறந்தேத	தமிழ்	இலக்கியத்திற் 	ெப ைம	என் 	மார்தட் க்	ெகாண்ட
தமிழ்	எ த்தாளர்கள்	இ ந்தார்கள்.

சாதிைய	ைவத் ,	ேவளாளர்	என்பதற்காகேவ	 ைமப்	பித்தன்	இகழப்பட்ட,
அற் தமான	இலக்கியச்	 ழல்	மலிந்த	காலம்!
ேகாயி ம்	ேகாயில்	சார்ந்த	கலாச்சாரங்க ம்	என்ற	ெபா ளில்,	இன்ைறக்
அெமரிக்காவில்	வா ம்,	ேகா.ராஜாரா ம்,	 ந்தர	ராமசாமி ம்	ெவவ்ேவ
தளத்திலி ந் 	தர்க்கித் க்	ெகாண்ட	காலம்.
ெதால்காப்பியம்	ெதாடங்கி,	சங்கம்,	பாரதி,	 ைமப்	பித்தன்	கண்ணதாசன்
என் ,	அதன்	பிற 	நவீன	தமிழ்	இலக்கியம்,	ேதங்கிப்ேபான	காலம்	அ

தமிழில்	எ த	 ைனகிற	எ த்தாளர்கள்,	எப்ப 	ெதாடங்கேவண் ம்,	எங்ேக
இ ந் 	ெதாடங்கேவண் ம்	என் 	ஆழமாய்	விவரித்த	 ந்தர	ராமசாமியின்
கட் ைரத்	ெதா தியில்	ஒ 	கட் ைர,	 ைனதலற்ற	அவ ைடய	கட் ைரகள்,
அரியதாய்	எ திய	இலக்கிய	விமர்சனங்கள்,	அவர்	தமிழில்	ெமாழிெபயர்த்த	சில
ெவளிநாட் 	கவிஞர்களின்	கவிைதகள்,	-	இைவெயல்லாம்	காலம்	கடந் ம்
மரணிக்காமல்	ஜீவிக் ம்.
ஊரின்	ந வில்	இ ந்த	அந்த	ஒேர	ஒ 	 ளத்தின்	ந வில்	ஆ கள்	ேமய்ந்
ெகாண் ந்தன	என்ற	வரிகள்	 ந்தர	ராமசாமி	எ திய	கைதக் 	மாத்திரமல்ல,
இன்ைறய	தமிழ்	இலக்கியச்	 ழ க் ம்	ெபா ந் ம்.
ேஜ.ேஜ.	சில	 றிப் கைள	நாவல்	அல்லாத	எந்த	இலக்கிய	வ வமாக
ெகாண்டா ம்,	 ந்தர	ராமசாமி	என்ற	சமகால	சிந்தனாவாதிைய,	நமக்
அைடயாளப்ப த்திக்	ெகாண் க் ம்.

ஆனால்,	இப்ேபாைதய	 ழலில்,	அவ ைடய	எ த் க்கைள,	ெவளிநாட் ல்
டாலரில்	சம்பாதிப்பவர்க ம்,	இங்ேக,	பணம்	பைடத்தவர்க ம்தான்,	கா
ெகா த் 	வாங்கி	ப க்க	 ம்	என்ற	அளவில்,	விைல	நிர்ணயிக்கப்பட் 	விற்கப்
ப கின்றன.



அவர்	பழக	ேநர்ந்த	எல்லா	மனிதர்கைள	பற்றிய	அவ ைடய	எ த்திலான
படப்பி ப் 	மிக	ஆழமானைவ.	-	சமீபத்தில்	ெவளிவந்த	கைலவாணர்	ெதாடர்பான
ெதாடர்	உட்பட.
தமிழ்	நவீன	எ த்தாளர்க க் ,	ஒ 	ஹால்	ஆஃப்	ேபம்	நி வினால்,	அதில்
இடம்ெப ம்	ஒ 	சில	ெம 	வ வங்களில்,	 ந்தர	ராமசாமிக் ம்	இடம்	உண் .
ஆனால்,	அ 	 ைனதல்	என்ற	அம்சத்திற்காக	என் 	இ க்கேவண் யதில்ைல.
ைனதலற்ற	எ த் க்களில்	 ந்தர	ராமசாமியின்	இடம்	எப்ேபா ம்
நிைனக்கத்தக்கைவ.

சாகித்ய	அகாடமி ம்	ஞானபீட ம்	ெபறாமல்	தமிழில்	 க்கிய	எ த்தாளராய்
இ க்க ம்	ேபாலி க்கிற .

நாகர்ேகாவிலின்	அந்த	பரபரப்பான	கைடவீதியில்	அைமந் ள்ள	அவரின்
ஜ ளிக்கைடயில்,	இலக்கியம்	சம்பந்தப்பட்டவர்கள்	வியாபார	 ம் ரமான
ேநரத்தில்	அவைரப்	பார்க்கப்	ேபானால்	 ட,	உடேன	எ ந் 	அந்தக்	கைடயின்
உட் றத்தில்	அைமந் ள்ள	ஒ 	தனியைறக் 	 ட் ப்	ேபாய்வி வார்
வாழ்க்ைக	 வ ம்	அவர்	என்ன	ேத னார்	என் 	ெதரியவில்ைல.	அந்த
ேதடலின்	சக	பங் தாரர்களாகத்தான்	இலக்கியவாதிகைள	அவர்	க தினார்
என் 	நிைனக்கத்	ேதான் கிற .	வி ந்தினைர	அனிச்ச	மலர்களாக	க தினார்.

ஆனா ம்,	ஒ 	காைல	ேநர	உணவ ந் ம்	ேவைளயி ம்,	இலக்கியம்	பற்றிய,
இலக்கியவாதிகள்	பற்றிய	தன்	தீர்க்கமான	அபிப்பிராயங்கைள	பகிர்ந் 	ெகாள்ள
தயங்கியதில்ைல.	அவர்	ப த்த	 ல்களின்	எண்ணிக்ைக ம்,	அரசியல்
தைலவர்கேளா ,	தன்	இளவயதில்	வனவாசம்	மாதிரி	 டேவ	ேபாய்	ெபற்ற
அ பவங்க ம்,	உள்ளீடற்ற	பம்மாத் 	இலக்கியவாதிக டன்	அவர்	ெபற்ற
அ பவங்க ம்;	இைவெயல்லாவற்ைற ம்	கணக்கில்	எ த் க்	ெகாண்டால்,
அவர்	எ திய 	ெகாஞ்சம்தான்.

அவ ைடய	வீட் ல்,	அங்கங்ேக	ைவக்கப்பட் க் ம்,	எ த்ைத	எதிர்பாத்
காத்தி க் ம்	ெவற் த்	தாள்கள்	 றித் 	அவரிடம்	ஒ ைற	ேகட்டேபா ,
எப்ேபா 	எ த	ேதான் ம்	என் 	ெதரியவில்ைல.	அப்ப த்	ேதான் கிறேபாத,
எ த	தாள்கள்	இல்ைலேய	என்ப 	ஒ 	இடராய்	ேபாய்விடக் டா 	என் தான்	....
என	சிரித்தவாேற	பதில்	ெசான்னார்.
ஆனா ம்,	அந்தத்	தாள்களின்	மீ ,	80களின்	கைடசி	யி ம்,	90களின்
ஆரம்பத்தி ம்,	 திதான்	படர்ந்தி ந்த .

நம்மில்	பலரிடம்	காணக்கிைடக்காத,	எ த்தில்	ேநர்ைம	என்ப ,	அவரிடம்
தலாக	இ ந்ததாகேவ	க தத்	ேதான் கிற .

அவ ைடய	வீட் ன்	ஒ 	உ ப்பினர்	ேபாலேவ	அவர 	வீட் ேலேய	இ ந்த	அந்த



சைமயல்கார க் ,	அந்த	சாப்பாட் 	ேமைஜயில்	 ந்தர	ராமசாமிேயா 	உட்கார்ந்
சாப்பிட் ,	இலக்கியம்	ேபசியவர்களின்	உண்ைமயான	நிறங்கள்,	மற்ற
யாைரக்காட் ம்	 தலாகேவ	ெதரிந்தி க்க	வாய்ப் ண் .	இன் ம்	நிைனவில்
நிற் ம்	அந்த	சைமயல்காரரின்	அவல்	ேகசரி டன்,	அந்தப்	ேபாதில்
ஞானக் த்தனின்	கவிைதகள்	பற்றி,	 ந்தர	ராமசாமி	ெசால்லிய
அபிப்பிராயங்க ம்,	இன்ைறக் 	நிைனவில்	ெந கிற .	அந்த	சைமயல்காரர்
இப்ேபா 	உயி டன்	இ க்கிறாரா	என் 	ெதரியவில்ைல.
ந்தர	ராமசாமி,	தன 	வாழ்க்ைகயிேலேய,	அதிகம்	ேநசித்த	மனிதர்	கி ஷ்ணன்

நம்பியாய்த்தானி க்க	 ம்.	தமிழகத்தின்	எல்லா	ப திகைளப்	ேபாலேவ,
நாகர்ேகாவிலி ம்	அதைனச்	 ற்றி	தி வனந்த ரம்	வைரயி ம்,	அவர
சமகாலத்தில்	வாழ்ந்த	 றிப்பிடத்தக்க	எ த்தாளர்க க் ம்,	அவ க் ம்
இணக்க	உணர் 	 ைறவாய்த்தான்	இ ந்த .

ெசன்ைன	அண்ணாசாைலயில்,	அவர 	 த்தகம்	ஒன்றின்	ெவளியீட் 	விழாவில்,
அந்தக்	 ட்டத்திற் 	சம்பந்தேமயில்லாதவர்ேபால,	 வரில்	சாய்ந் 	ெகாண்
எல்லாவற்ைற ம்	பார்த் 	நின் ெகாண் ந்த	அவரிடம்	ேபாய்,	அவ ைடய
த்தகத்தில்	அவ ைடய	ைகெயாப்பத்ைத,	சி பிள்ைள	ேபால,	சினிமா	ரசிகன்
ேபால்,	ேகட் 	நின்றேபா ,	இ 	என்ன	ேபதைம	என் 	ெசால் கிற	மாதிரியில்
சிரித் ,	ைகெயாப்பம்	ேபாட் க்ெகாண்ேட,	ஆல்பர்ட்	நல்லாயி க்கிறாரா	என்
ேகட்டார்.
ஐம்ப 	ஆண் களாக,	ேர	உட்பட,	சார்த்	உட்பட	யாரிட ம்	ைகெயாப்பம்	வாங்கத்
ேதான்றவில்ைல.	அந்தப்	ெபா தி ம்	அவரிட ம்	ைகெயாப்பம்	வாங்க	எந்த
காந்திர ம்	இ ந்தி க்கவில்ைலதான்.	ஆனா ம்	அந்த	ைகெயாப்பத்ைத

இன்ைறக் 	எ த் ப்	பார்க்கிறேபா ,	ெதாடர்ச்சியாக	 ன் 	நான் 	ஆண் கள்
ஆண்ெடான் க் ,	 ன் 	நாள்,	நா 	நாள்	என் 	அவ டன்	ெசலவழித்த,	அந்த
நீண்ட	மணிேநரங்கள்	நிைனவில்	அைலேமா கிற .

ஆனால்,	இப்ேபா 	ேயாசித் ப்	பார்க் ம்ெபா ,	அவர 	வாழ்க்ைகக்கான
த்தாய்ப்பான	எ த்ைத	(Master	Piece)	அவர்	எ தேவயில்ைலேயா	என்

ேதான் கிற .

கடலின்	ஆழ ம்	அகல ம்	ெகாண்ட	சிந்தைனகைள	தனக் ள்ேள	ைவத்
ஜீவித்த	 ந்தர	ராமசாமி	அப்ப 	ஒன்ைற	எ தாமேல	இறந் 	ேபானார்	என்
ெசால் வ 	சரியில்ைலேயா	என்னேவா?
ஆனா ம்,	அவ க் 	நல்ல	நண்பர்கள்	இ ந்தார்கள்.	எப்ேபா ம்,	நல்ல
த்தகங்கள்,	உலகின்	எந்த	 ைலயிலி ந்தா ம்,	அவைர	வந் 	ேச கின்ற
சாத்திய	வசதிகள்	 வரப்	ெபற்றவராயி ந்தார்.	அவர 	வீட் ன்	 வர்கைள
அலங்கரித்த	அந்த	நீண்ட	ெந ய	 த்தக	அலமாரிகள்தான்	அதற் 	சாட்சி.



1967ல்	அண்ணா	 தன் தலில்	தமிழகத்தின்	 தலைமச்சரானேபா ,
தமிழ்நாட் ல்	அவர்	 க்கியமாய்	க திய	சில க் 	க தம்	எ தி,	நான்
தலைமச்சராக,	இந்திய	அரசியலைமப் 	சட்ட	வைரயைறக க் ள்,

ெகா க்கப்பட் க்கிற,	மிக	ெசாற்பமான	ஒ 	மாநில	 தலைமச்ச க் ள்ள
அதிகாரத்ைத	பயன்ப த்தி	தமிழகத்திற் 	நான்	என்ன	ெசய்ய	ேவண் ெமன்
எதிர்பார்க்கிறீர்கள்	என் 	ேகட்டதாக ம்,	 கிய	அந்த	அதிகார	எல்ைலகைள
உணர்ந்ேதா	என்னேவா,	ஒன்ேற	ஒன் 	ெசய்தால்	 ட	ேபா ம்	என் 	தான்	க திய
ஒ 	விஷயத்ைத	 ந்தர	ராமசாமி	 றிப்பிட்ட 	ஞாபகம்	வ கிற .

அதிகாைலப்	ெபா தில்,	இ ள்	பிரிந் 	ெவளிச்சம்	ேதான்ற	ஆரம்பிக்கிறேபாதில்,
தமிழகத்தின்	உட் றங்களில்	பஸ்ஸில்	பயணம்	ெசய்தால்,	சாைலேயாரங்களில்,
திறந்த	ெவளியில்,	மலஜலம்	கழிக் ம்	மக்க க் ,	தமிழகம்	 வ ம்
கழிப்பைறகள்	கட் க்	ெகா க்க	 ந்தால்	அ ேவ	ெபரிய	விஷயம்	என்
றிப்பிட்டார்.

ைமப்பித்தனின்	எ த் களின்	மீ 	 த்திரம்	ெபய்ய	ேதான் வதாய்,	தமிழில்
இலக்கியம்	பைடக் ம்	 ழலில்,	பீ	என்ற	ெசால்	ேகவலம்	இல்ைல	என் 	சாதிக்க
பைடக் ம்	 ழலில்,	பீ	என்ற	ெசால்	ேகவலம்	இல்ைல	என் 	சாதிக்க	ஒ
சி கைதப்ப தி	ெவளியிடப்ப ம்	நவீன	தமிழ்	இலக்கிய	வளர்ச்சி	இ க் ம்
ழலில்,	35	ஆண் கள்	கழித் ம்,	 ந்தர	ராமசாமி,	நீங்கள்	நிைனத்த	அந்த

கழிப்பைறகள்	தமிழ்நாட் ன்	கிராமங்களின்	சாைலேயாரங்களில்
கட்டப்படேவயில்ைல.	நீங்கள்	ெசத் ப்ேபான	பிற ம்	நிைலைம	அப்ப ேயதான்
இ க்கிற .

ஆனா ம்	தமி க் 	ஞானபீட	பரிெசல்லாம்	வந்தி க்கிற .

ஆண்க ம்	ெபண்க ம்	 ழந்ைதக ம்:	 ரிந் ெகாள்ளப்	படேவயில்ைல	என்
ஒ 	சாரா ம்,	 ளியமரத்தின்	கைதக் ப்	பிற ,	 ந்தர	ராமசாமி	இலக்கியம்
பைடக்கேவயில்ைல	என் 	ஒ 	சாரா ம்,	ேஜ.ேஜ.	சில	 றிப் கள்,	 ைனகைத ம்
இல்ைல.	நான்	பிக்ச ம்	இல்ைல.	சில	மனிதர்கைளப்	பற்றிய	நைடச்சித்திரம்
மட் ேம	என் 	ஒ 	சாரா ம்:	நாங்கள்	இனி	நன்றாகேவ	 ஸ்தி	ேபா ேவாம்,
ந்தர	ராமசாமி.

அந்த	 ஸ்தியில்,	தமிழ்	உயர்வா?	சமஸ்கி தம்	உயர்வா?	என் ம்	ஒ 	ர ண்
உண் .

ஆனால்,	எப்ேபாைத ம்	ேபால,	தமிழ்	சினிமா	ந கர்க ம்	ந ைகக ம்
ெசால் கிற	க த் க்கைள	மாத்திரம்தான்,	நாங்கள்	விவாதப்
ெபா ளாக் ேவாம்.
நீங்கள்	உங்கள்	வாழ்நாளில்	பார்த் 	அ பவிக்க	 யாமல்	ேபான	ஒ



விஷயத்ைத	நாங்கள்	இனி	ெசய்ேவாம்.

தமிழ்	எ த்தாளர்களின்	சாதி	அ ப்பைடயில்	அரசியல்	வாதிகைளப்	ேபாலேவ,
தனித்தனிக்	 க்கள்	அைமத் ,	தமிழிலக்கியம்	வளர்க்க
உத்ேதசித்தி க்கிேறாம்.	அரசியல்வாதிக க் ,	அ 	ேபான்ற	இயங் தல்
ஓட் க்கள்	ெபற் த்	த வைதப்	ேபால,	எங்க க் ம்	அ ேபான்ற	அைமப் க்கள்,
இடஒ க்கீட் 	அ ப்பைடயில்,	பணம்,	 கழ்,	சாகித்திய	அகாடமி,	ஞானபீடம்,
ேநாபல்	பரி 	ஆகியைவகைளப்	ெபற	எளிதாக	வழிவ க் ம்	என் 	நாங்கள்
நம் கிேறாம்.

உங்க க் 	சாப்பாட் க் ம்,	 ணிமணிக் ம்,	இ ப்பிடத்திற் ம்	வசதியி ந்த .
ஆகேவ,	உங்க க் 	இெதல்லாம்	ேதைவப்படாமல்	இ ந்தேதா	என்னேவா?
ஆனால்,	நாங்கள்	அப்ப யில்ைல.	எங்கள்	பிைழப்ைப ம்	பார்க்கேவண் ம்.
அைரேவக்காடாக	எ தினா ம்,	இட	ஒ க்கீட் ன்	அ ப்பைடயில்,	அைவ
இலக்கியம்	என் 	பிரகடனப்ப த்தி	ஜீவிக்க,	அந்த	ஏற்பா 	வழிவ த் க்
ெகா க் ம்	என் 	நம் கிேறாம்.
இதில்	உயர்ஜாதி,	கீழ்ஜாதி	என்ெறல்லாம்	பா பா ல்ைல.	ெப ம்பான்ைமேயார்,
பிற்ப த்தப்பட்டவர்கள்,	மிக	பிற்ப த்தப்பட்டவர்கள்	என்ற	காரணத்தினால்,
உயர்ஜாதிக்காரர்கள்	சி பான்ைம	என்ற	நிைலைய	எய்தி,	சி பான்ைம
யின க் ள்ள	ச ைகக ம்,	உயர்ஜாதிக்காரர்களின்	 க்க க் ம்	அவர்கள
இலக்கியங்க க் ம்	கிைடக்க	வாய்ப் ண் .	எப்ப ேயா	எல்ேலா ம்	இலக்கியம்
பைடக்கலாம்	-	பிைழக்கலாம்	என்ற	நிைலைய	ேதாற் விக்க	ஒ 	இலட்சிய
பயணத்ைத,	நாங்கள்	ேமற்ெகாள்வைத,	நீங்கள்	உடனி ந் 	பார்க்க	ெகா த்
ைவக்கவில்ைலேய	என்ற	ஆதங்கம்	ேமலி கிற .

கடல்	மணற்பரப்பில்	உட்கார்ந்தி க் ம்	அஸ்தமன	ேவைளயில்,	எங்களின்
கண்க க் 	அண்ைமயில்	கடந் 	ெசல் ம்	ஆ ,	 ரியைன	மைறக்கிற .
ஆகேவ,	ஆ ,	 ரியைன	விட	ெபரிய 	என் 	ெசான்னால்	அேபதம்	என்றா
ெசான்னீர்கள்,	 ந்தர	ராமசாமி?
ஆ கள்	 ரியைனவிட	ெபரியன	என்ப தான்	எங்கள்	எதார்த்தம்.	நவீன	தமிழ்
இலக்கியத்தில்	நாங்கள்	ஆ களாகத்தான்	இ க்கப்	பிரியப்ப கிேறாம்.
ெசம்மறியாட் க்	 ட்டம்	என் 	ேமலி ந் 	சிரிக்கிறீர்	களா?
ெசம்மறியாட் க் ட்டம்	என்ப 	ேகவலமில்ைல	என் 	ஸ்தாபிக்க	நாங்கள்
அைனத் 	 க்க ம்	ேசர்த் ,	ஒ 	சி கைதத்	ெதா ப் ம்,	ஒ 	கவிைதத்
ெதா ப் ம்,	 ந்தால்	ஒ 	தமிழ்ச்சினிமா ம்	ெவளியிட் ,	உங்க க் 	அ ப்பி
ைவக்கிேறாம்.	ஆனால்,	வழக்கம்ேபால	அைவக க் 	விைல,	சாமான்ய
தமிழர்கள்	வாங்க யாத	அளவிற் த்தான்	ைவப்ேபாம்.



ெவளிநா களில்	ேவைல	ெசய்கிற	எங்கள்	தமிழர்கள்,	அைவகைள	டாலர்களில்
வாங்கிவி வார்கள்.	ஆகேவ	விற்பைனையப்	பற்றி	எங்க க் 	கவைலயில்ைல.
இந்த	க த் 	உங்க க் 	உடன்பாடாகத்தான்	இ க் ம்.
இவற்ைறெயல்லாம்	நாட் ைடைமயாக்க	நாங்கள்	அ மதிக்கமாட்ேடாம்.	அப்ப
அ மதித்தால்	சாமான்யர்கைள ம்	அைவ	ெசன் 	அைடந் வி ம்
ஆபத்தி க்கிற ,	என்ப 	உங்க க் 	ெதரிந்த தாேன.

உங்கைள	இழந்த	இந்தப்	ெபா தில்,	இவற்ைறெயல்லாம்,	எங்கைள
நிைனக்கைவத் விட் ர்கள்.
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2001,	2002,	2003	ஆகிய	 ன் 	ஆண் களில்	தமிழில்	 த்தகங்களாக
ெவளிவந்த	சி கைத	ெதா ப் க்கைள	ப க்க	ேநர்ந்த .

சி கைத	வ வத்திற் ம்	வயசாகிற .	கவர்ச்சிகைள	இழந் 	ெகாண் க் ம்
வ வங்களில்,	சி கைத ம்	ேசர்கிறேதா	என் 	சந்ேதகமாயி க்கிற .

நவீன	தமிழ்	இலக்கிய	வ வங்கைள,	30	வ டங்களாக	ேபாஷித் ,	பரி
ெகா க் ம்,	இலக்கியச்	சிந்தைன	அைமப் 	 ட,	இந்த	வ டம்	மரபிலக்கியத்ைத
தி ம்பிப்பார்க்க	ெதாடங்கியி க்கிற .

உலகமயமாதல்,	அத ைடய	ெவள்ளத்தில்	அ த் ச்	ெசல் ம்	பலவற்றில்,	ெசாந்த
மண்ணின்	கலாச்சார	ேவர்க ம்	ேசர்கிற 	என்ற	வாத ம்	உண் .

வட	தமிழ்நாட் ல்,	சாதிகளின்	ேகாரக்கரங்கள்,	மனிதர்கைள	எப்ப
உ க் ைலக்கிற 	என்ற	அவலத்ைத,	17	சி கைதகளாக,	சிைத ம்	 கள்
என்ற	சி கைதத்	ெதா ப்பில்	வாசிக்க	ேநர்ந்த .	அந்த	சி கைதகைள	எ திய
ேரவதி	வர்மா	அந்தப்	ப திையச்	ேசர்ந்தவர்.
ேமல்ஜாதி,	கீழ்ஜாதி	என்ப 	மங்கிப்	ேபாய்,	தாழ்த்தப்பட்ேடார்,	பிற்ப த்தப்பட்ேடார்,
மிக ம்	பிற்ப த்தப்பட்ேடார்	என	அரசியல்வாதிகள்	உ வாக்கிய	 திய
ஜாதியைமப்பில்	ஏற்பட்ட	ரணங்களின்	பின்னணிதான்,	இந்த	சி கைதகளின்
ெபா வான	களன்.

ராஜா	எப்ப ேயா,	அப்ப த்தான்	பிரைஜக ம்,	அல்ல 	பிரைஜக க்ேகற்ற
ராஜாதாேன	அைமய	 ம்;	இப்ப ,	எந்தப்	பார்ைவ	ேமற்ெகாண்டா ம்	சாதிச்



சண்ைடகைள	நியாயப்ப த்த	 யவில்ைல	.	மனிதன்	உ வாக்கிய	பணம்,
மனிதைன	அ ைம	ெகாண்டதிலி ந் 	எப்ப ,	இ வைர	மீள	 யவில்ைலேயா,
அப்ப த்தான்	ஜாதியத்தில்	எ ந் ள்ள	 ச்சல்க ம்	அவலங்க ம்.
தமிழில்	இப்ேபா 	மிக	ெவளிப்பைடயாக,	ஒவ்ெவா 	ஜாதிக்காரர்க ம்,	தங்கள்
ஜாதிக க்காக,	ெகா பி த் ,	நாடறிந்த	இலக்கிய	வ வங்களில்,	சி கைதகள்,
நாவல்கள்,	கவிைதகள்	எ கிறார்கள்.

மனிதம்	என்ப ம்,	வாழ்ேநர்த்தி	என்ப ம்	இலக்கிய	வ வங்கள்	ெதாட	 ய ம்
எல்ைலகள்	என்ப ,	இப்ேபா 	வழக்ெகாழித்த	நிைலதான்.

ஆனா ம்,	இந்த	இலக்கிய	வ வங்கள்,	மரணிக்கவில்ைல	.	ஒ 	 	ஆண் கள்
ஆகி ம்	 திய	உ 	ேமற்ெகாள்ளவில்ைல.
1989	ஆம்	ஆண் லி ந் 	2003	வைர	வட	தமிழ்நாட் ல்,	தாழ்த்தப்பட்ட,
பிற்ப த்தப்பட்ட,	மிக ம்	பிற்ப த்தப்பட்ட	என்ற	இந்த	 திய	ஜாதியைமப் கள்,
தங்க க் ள்	நிகழ்த்திக்	ெகாண்ட	வன் ைறக ம்,	அதன்	பாதிப் களால்,
சிைதந் 	ேபான	 ம்பக்	 க ம்,	அதற் க்	காரணமான	,	தற்ேபாைதய
அரசியலைமப்பால்	உ வான	தைலவர்க ம்,	சட்ட	அைமப் க ம்	என	ஒ
விரிவான	தளத்தில்,	இந்த	17	கைதக ம்	பின்னப்பட் க்கின்றன.
ெபா ளாதாரத்தின்	ெவ ெவ ப்பில்,	அந்த	மனித	அவலங்கள்	ெவ ம்
பத்திரிைகச்	ெசய்திகளாக,	ெதாைலக்காட்சி,	காட்சிகளாய்,	மரத் ப்ேபா ம்தான்.
ஆனால்,	அவற்ைற,	யதார்த்தத்தில்,	காட்சிகளாய்,	ஒ 	சாட்சியாய்	அவதானிக்க
ேநர்ந்தால்,	இரத்தமாய்த்தான்	உைறந் 	ேபா ம்	-	ேரவதி	வர்மா க் ,	இந்த
சி கைத	ெதா ப்பில்.	அந்த	அ பவங்கள்	அப்ப த்தான்	உைறந்
ேபாயி க்கிற .	சில	சமயங்களில்,	அந்த	வலி	காரணமாகேவ,	சில	இடங்களில்
ைனத க்கான	ெசய்ேநர்த்தி	மைறந் ேபாய்,	 ர	யதார்த்தம்
ெகாப்பளிக்கிற .

வன் ைறயில்	அம்மாவின்	 கம்	பாைறயாய்	உைறந்த	நிைலயில்,	நிைன கள்
சலனமற் ப்	ேபான	நிர்தாட்சண்யத்தில்,
"நாேன	சைமச்ேசம்மா,	 ன்ெனல்லாம்	திட் விேய,	இப்ப	நாேன
கத் க்கிட்ேடன்மா.	நல்லாயி க்கான் 	சாப்பிட் விட் 	ெசால்ேலன்மா	எனக்
ெகஞ் கிற	மகைள,	" தி	உைறந்த	 மி”	கைதயில்	சந்திக்கிறேபா ,	அந்த
வலியின்	உண்ைம	ெதரிகிற .

'கானல்'	என்ற	சி கைதயில்,	கால்	பந்தாட்ட	சித்திரிப்ைப	"வண் ேய
வாழ்க்ைகயாய்,	வண் மாடாய்	ெநாந் 	 லான"	ஒ 	ஏைழக்	 ம்பத்
தைலவ க் 	ஏற்ப ம்	விபத்ேதா 	ஒ 	ெநச 	மாதிரி	பின்னியி க்கிறார்.

மா க க் ம்	ம சங்க க் ம்	இ க் ம்	உறைவ,	ேபாகிற	ேபாக்கில்



மிகஇயல்பாய்	ெசால்ல கிற 	-	ேரவதி	சர்மா க் ,	இந்தக்	கைதயில்,
இ 	அக்காக்கைள ம்	கைர	ேசர்த்த	ெசவைலைய,	மனேச	இன்றி	ைகமாற்றி,
மடப்பட் ,	தி வண்ணாமைல	என	அைலந் 	மா கள்	வாங்கி	ஜீவனம்.	விபத்தில்
இறந் ேபான	மாட்ைட,	எட்ட 	ஆழத்திற் 	 ழிெவட் ,	இ 	 ட்ைட	உப்ைப ம்
ெகாட் 	 ழி	 கிறேபா 	-	ப க்கப்	ேபா ன்,	கட் த்தறியில்	பார்த் விட்ட,
ைவக்ேகாைல	ேபாட் விட் ,	கண்ட டன்	 கம்	உயர்த் ம்	மாட்ைட	நீவிக்
ெகா த்த	நிைன களில்,	தைரயில்	வி ந் 	 ரள்கிற	மனித க் ம்	மாட் க் ம்
மாத்திரமான	ேநசம்,	-	கிராமங்களில்தான்	இன் ம்	சாத்தியம்.

“ைமதானத்திலிந் 	ெவளிேயற்றப்பட்ட,	இழந் ேபான	கால	ெவள்ளத்தில்	சிக்கி
திைசயறியாமல்	பீேல	( கழ்ெபற்ற	பிேரஸிலிய	கால்	பந்தாட்ட	வீரர்)	கதறி	அ த
ேபால	என்ற	உவைமைய	இந்தக்	கைதயில்	ப க்கிறேபா ,	மீ யாவினால்
ராட்சஸமாய்	உ வாகியி க் ம்	கிரிக்ெகட்	 தம்,	வட	தமிழ்நாட் ன்
ெவள்ளாற்றங்கைரயில்	வசிக் ம்	ேரவதி	வர்மா	ேபான்ற	எ த்தாளர்கைள
இன்ன ம்	 ங்கி	விடாமல்	இ க்கிறேத	என் 	ஆ தலாயி க்கிற .

1989ல்	சாதி	அரசியல்	 ழலில்,	மனித	 ெக ம் கைள	லாடம்	கட் யதில்
ஏற்பட்ட	வலிைய	ஒ 	சி கைதயாய்	"வலி"	என்ற	தைலப்பில்	இந்த	ெதா ப்பில்
தந்தி க்கிறார்.	"மறந் 	ேபான	ஈட் ைய ம்,	 க்கிைய ம்,	வீசிப்	ேபாட் விட்ட
ெவட்டரிவாைள ம்	நிைன ப த்தி,	தட் 	உரசி	உயிர்ப்பிக் ம்	சாதித்
தைலவர்களின்,	அரசியல்	ேபச் க்கள்,	எ 	ேபான்ற	வலியில்	மனிதத்ைத
தள் கிற ?	"அள்ைளயில்	யாேரா	நல்லாவிட்ட 	ேபால்	இறங் ம்	வலி,	 ைக
வைளக்க	 யாத	வலி.	கால்கள்	ம ந் 	சரிந் ,	ஆயிரக்கணக்கில்	மக்கைள
இந்த	வலிக் 	உள்ளாக் ம்,	சாதி	அரசியல்	 ழைல	ெந ப் க் ள்ேளயி ந்
பார்ப்பைதப்	ேபால	பார்த்தி க்கிறார்	ேரவதி	வர்மா.	இந்தக்	கைதயில்,
யதார்த்தங்கைள	மிக	அண்ைமயில்	ஸ்பரிசம்	ெகாள் ம்	த ணங்களிெலல்லாம்
கைல	ெவளிப்பாட் ன்	நகா கள்	ேரவதி	வர்மாவிடம்	ெதாைலந் 	ேபாகிற .
ெசய்திைய	கைலயாக் ம்	கைலச்ெசறி ம்,	 ல்	ெகாள்ள	ைவக் ம்
அந்நியத்தன்ைம ம்	எ த்தாள க் 	ஒ 	அவசியத்	ேதைவதான்.	 தி	ப ந்த
வட	தமிழ்நாட் ல்	ஒ 	நீண்ட	பயணம்	ேமற்ெகாண்ட	அ பவத்ைத
சாத்தியமாக் கிற 	இந்தத்	ெதா ப் .

இந்த	ெதா ப்பில்	 	நிைறேவா 	ெவளிவந்தி க் ம்	கைதகளில்	ஒன் 	"பாலா
சித்தியின்	ஆட்டம்.

ஒ 	நாவ க் ள்ள	வாழ்வின்	விகசிப் ம்,	ஒ 	சி கைதக்	 ள்ள,	 க	தரித்த
அ பவவீச் ம்	ஒ ேசர,	-	இந்தக்	கைதயில்	சாத்தியமாயி க்கிற .

"எறங்காட் 	மண் ல	பலாக்கன் 	வள மா?	சித்தி	வளத்த 	வீட் க் ப்
பின்னாேல	வளர்ந் 	நிக் ேதா	இரண் 	கன் .	யாைரேயா	அரச ழி	அ ப்பி,



ெசம்மண்	ெகாண் 	வந் 	ெகாட் ….		

காெடல்லாம்	பாலாக் ம்	நிலா ட,	சித்தியின்	வீட்ைட	தி ட் த்தனமாகத்தான்
எட் ப்	பார்க்க	 ம்.	ேப கிற,	பா கிற	ேகாலங்கைள,	வாசல்	ெதளித்
அழகழகாய்	ேபா ம்	பாலாசித்தி.

"�����	���������
�����	������������,
������	�����	������������	...
����������	�����������
�����������	���������...''
	என் 	பாலா	சித்தியின்	உடனி ப்பில்,	தி டன்,	ேபாலீஸ்	விைளயாட் "	என்
ரம்மியங்கைள	மாைலயாக்கி,	பாலா	சித்தி	என்ற	பாத்திரப்பைடப் 	கைதயின்
ற்ப தியில்.

ேகார	நாக் கேளா 	சாதிச்சண்ைட,	-	சாதித்	தைலவர்கள்	 ண் விட் ,
ெகா த்தப்ப கிற	வீ கள்,	பாலாசித்தி,	 ற் ச் ழேலா ,	 ற்றாக	சிவந்
ேபாகிற	கைதயின்	பிற்ப தி.
பாலா	சித்தி	ைவத் விட் ப்ேபான	பலாக்கன் 	காய்த் 	 ங் கிற .

சித்தி	இ ந்த	ஊர்	-	தைழயத்	தைழய	நடந்த	இடம்,	 திக் ளமாய்	கிடக்கிற .

சித்திக்காக	ஒ 	சி 	 வி	அைடகாக்க	காத்தி க்கிற 	என் 	கைத
கிற .	வட	தமிழ்நாட்ைட	உ க் ம்	சாதிச்சண்ைடயால்	சிைத ம்	 கள்,

நம்ைம	உ க் கிற .

"நான்	எவன்	சம்சார ம்	இல்ைல,	பாலாம்பாள்,	மட் ம்தான்"	என் 	 ம்	ஒ
ெபண்ணின்	கைதைய	மரப்பாச்சிகள்	என்ற	ெபயரில்	1989-ல்	எ தி	12
ஆண் கள்	கழித் 	பிர ரம்	பண்ணியி க்கிறார்	ேரவதி	சர்மா.
இந்தக்	கைதயில்,	அவேர	ெசால் ம்	உவைமையப்	ேபால,	'க வக்காைய
அைசேபா ம்	ஆட்ைடப்ேபால,	ஆணாதிக்கம்	 றித்த	ெநனப் கைள	மன க் ள்
அைசேபாட	ைவக்கிற	கைத.	ெநனப் களில்	ேகார்ைவ	இல்ைல.	அைத	மாய
யதார்த்தபாணி	என் 	ெசால்லிவிட	 யா .	ெவ ம்	யதார்த்தத்தின்
ேபாதாைமயினால்	 ன்றாம்	உலக	நா களின்	எ த்தாளர்கள்,	மாய	யதார்த்தம்
என்ற	பாணிக் 	 யற்சிப்பதாய்	ெசால் வார்கள்.	ெவ ம்	யதார்த்தத்திேலேய,
பிழியப்	பிழிய	ெசால் வதற் ,	ேரவதி	வர்மா க் ,	வடதமிழ்	நாட் ல்,	கடந்த	25
ஆண் கள்	ஆனந்தமாய்	இ க்கிற .	கைதக்கான	வ வம்	 திரவில்ைலேயா
என் 	ேதான் கிற .



காேவரி	பிரச்ைன ம்	கன்ன யர்கைள ம்,	'மிச்சமி க் ம்	மா டர்கள்'	என்ற
கைதயில்	க ப்ெபா ளாக்கியி க்கிறார்.
“சாதிங்கிற 	ஒ 	அைடயாளம்தாேன.	இங்ேக	எவன்	ெபாறக் ம்	ேபாேத	சாதி
ெதரிஞ்சிகிட் 	ெபாறந்தான்.	வயக்	காட் ேல	உைழக்கிற ேல,	பைறய க் ம்
பைடயாச்சிக் ம்,	கள்ள க் ம்,	க ண்ட க் ம்	என்னா	ெபரிய	ேவற் ைம?
எல்ேலா ம்	ஒேர	சாதிதான்.	எல்ேலா ம்	ஒ க்கப்பட்டவன்	தான்.	இதிேல
கவாசியா ,	 த்தி ள்ளவன்	ெபாைழக்கிற	வழிையப்	பார்த் க்கிறான்"	என்

வர்ணித்த,	சாதிக்கல	வரங்கள்	வித்திடப்பட்ட	வைகைய	'பர ம்	நிழல்'	என்ற
தைலப்பில்	கைதயாக்கியி க்கிறார்.	சாதிச்சண்ைட	தவிர,	வட	தமிழ்நாட் ல்
ேவெற ம்	இல்ைல	என்பைதப்	ேபான்ற	நிைலக் ,	மக்களின்	அறியாைம
காரணமா	அல்ல 	அறியாைமைய	 தலீடாக்கி,	ெகா க் ம்	-	சாதி,	இன,
அரசியல்,	ச க,	தைலவர்கள்	என் 	தம்பட்டம்	கட் க்	ெகாண்டவர்கள்	காரணமா
என்றால்,	 ட்ைடயிலி ந் 	ேகாழியா?	ேகாழியிலி ந் 	 ட்ைடயா	கைததான்.

"இட கால்	 ன்ைவத் ,	வல 	கால்	மண்ெதாட் 	வணங்கி,	வல 	ைகயால்
சிலம்ெப த் ,	தைலக் 	ேமெலா 	சக்கரம்	 ழற்றி,	பின்ெனட் 	ைவத் ,
இடப் றமாய்	 ழற்றி,	சட்ெடன	 ன்	பாய்ந் ,	இடக்காைல	 ன்ைவத் 	சிலம் ம்
ைகக ம்	 ைவ	வணங்கி	நின்றன."

என்ற	சிலம்பாட்டத்தின்	வர்ணைன ம்,	பாஞ்சாலி	சபதம்	 க் ம்	கைத ம்,
ெவயிலாகி	தணலாகி	கைதயில்,	வடகிழக்கி	லி ந் 	ஒ 	 க்கைற	காற்ைறப்
ேபால	 றப்பட் 	வந் 	 ழன்ற க்கிற	லாகவம்,	-	இந்தத்	ெதா ப்பின்	சிறந்த
கைதகளில்	ஒன்றாக	இதைன	உ மாற் கிற .

சாதித்	தைலவர்க ம்	இனத்	தைலவர்க ம்	தாதாக்களாகி,	மக்களாட்சி
ைறயில்	 க்கியத் வம்	ெபற் விட்ட	 ழலில்,	அவர்களின்	உள் கம்	காட் ம்,

"மணற்சிற்பம்"	என் 	சி கைத,	இந்த	ெதா ப்பின்	கைடசி	கைதயாய்
வந்தி க்கிற .	2003இல்	எ தியி க்கிறார்,	ேரவதி	வர்மா.	ேரவதி	வர்மா க் ,
அைடயாளம்	ெகா ப்பேத	இந்தக்	கைததான்.

"�����������,	�������������,
�������
�������	�������������	...''
என்ற	ச க	அவலத்தின்	அதல	பாதாளங்கள்	இந்தக்	கைதயிேல,	சிற்பமாய்
வந்தி க்கிற .

வடதமிழ்நாட் ன்	ரணங்கைள,	இந்தத்	ெதா ப்பில்,	சீழ்	நாற்றத்ேதா ,
சி கைதகள்	என்ற	வ வத்தில்	ேரவதிவர்மா	தந்தி க்கிறார்.	ெப நகர	வாழ்வின்
கமறியா	தன்ைமயி ம்	ெவற் க்கதகதப்பி ம்,	இந்த	ரணங்களின்	வலி



அதிர்ச்சியா	யி க்கின்றன.

மன	அ பவங்கள்தான்	கைல	ெவளிப்பா .	சில	சமயங்களில்,	அ 	 ைமைய
ேநாக்கிய	பயணமாயி க்கலாம்.	சக	மனித	அைடயாளத்ைத,	வாசகர்களிடம்
ேதாற் விக்க	 கிறேபா 	கைத	ெவற்றி	ெப கிற .	ஆனால்,	எல்லா
சமயங்களி ம்	அ 	நிகழ்ந்ேத	தீ ம்	என் 	ெசால்வதற்கில்ைல.

உலகமயமாக்களில்,	ஈராக்கின்	ேவதைன	அதிகமாக	ெவளிேய	ெதரிகிற .
ஆனால்,	அண்ைட	வீட் 	 ரங்கள்	கவனத்ைதப்	ெபறா 	ேபாகிற .	இந்த
ரண்க க் த்	தீர் கள்	ெதரியவில்ைல	.
.	ஆர்.	அனந்த ர்த்தி,	சமீபத்திய	உைர	ஒன்றில்	 றிப்பிட்டைதப்ேபால,

கிணற் த்	தவைளக ம்,	உலகமயமாக்க ம்	என்ற	பார்ைவயில்,	கிணற் த்
தவைளயாயி ப்பதற் ரிய	த திகைள ம்	இழந் வ கிற	 ழலில்,	வட
தமிழ்நாட் ன்	மண்வாசைனேயா 	ேரவதி	வர்மா	ேபான்றவர்களின்	எ த்தாளர்கள்
வ ைக	ேதைவப்ப கிற .

ல்	:	சிைத ம்	 கள்,	ஆசிரியர்	:	ேரவதி	வர்மா,

ெவளியீ :	ஸ்ேனகா,	விைல	 .	60.
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த்தகங்கள்	நிைறய	வ கின்றன.	-	ப க்கி	றார்களா	என் 	ெதரியவில்ைல.
சந்ைத	ெபா ளாதாரத்தில்,	 கர்ேவாரில்லாம ம்	வியாபாரம்	நடக் ம்.

தமிழில்	-	ெசால்லேவ	ேவண் யதில்ைல.
இப்ேபாெதல்லாம்,	ஒ 	 த்தகம்	இரண் 	 த்தகங்கள்	என் 	ெவளியிட்டால்,
ெப ம்பா ம்	அ 	தமிழ்ெமாழிையச்	சார்ந்த	பதிப்பகமாக	இ க்கா .

இ ந்தா ம்	-	ஒ 	வித்தியாசம்.

”மணிக்ெகா 	சீனிவாசனின்	எ த் க்கள்"	என்ற	தைலப்பில்,	அவ ைடய	மகன்
ஜயேதவ்	சீனிவாசன்	அவர்களால்	ெதா க்கப்பட் ,	மணிக்ெகா 	சீனிவாசனின்
எ த் க்களில்,	ஒ 	ப திைய	கைணயாழி	பைடப்பகம்	ெவளியிட்	 க்கிற .

"மணிக்ெகா 	சீனிவாசன்	தமிழ்	இலக்கிய	ேபராசிரியராக	பணி ரியவில்ைல.
ஐம்ப 	ஆண் 	காலம்	அவர்	பத்திரிைககளில்	எ தினார்.	ெப ம்பாலான	காலம்
அவர்	ஆங்கில	பத்திரிைககளில்	தான்	ெதாடர்ந் 	எ தினார்.	விட் 	விட்
தமிழில்	எ தினார்.	அரசியல்	சம்பவங்கள்,	ெபா ளாதாரப்	பிரச்சிைனகள்	ச கக்



கவைலகள்	-	இைவகைளப்	பற்றிேய	அவர்	எ தினார்.”
இப்ப ,	அவைரப்	பற்றி	அவ ைடய	மகன்	ெசால்கிறார்.	அரசியல்	சம்பவங்கள்,
ெபா ளாதாரப்	பிரச்சிைனகள்,	ச கக்	கவைலகள்	இைவகைளப்	பற்றி
ெதரிந் ெகாள்ள	ஆர்வமில்லாதவர்கள்	எதற் 	மணிக்ெகா 	சீனிவாசனின்
எ த் க்கைள	ப க்கேவண் ம்	என்ற	 க் 	வந் ,	இந்த	 த்தகத்ைத
ப க்காமல்	விட்டால்	இழப் 	அவர்க க் த்தான்

சத்திய	ேவட்ைகேயா ,	ஒ 	மனிதம்	வாழ ம்	என்பைத	நம் வேத
இப்ேபாெதல்லாம்	கஷ்டமாயி க்கிற .

சீனிவாசன்	ெதாடாத	 ைற	இல்ைலேயா	என் 	ேதான் கிற .	மணிக்ெகா
பத்திரிைக	ஆரம்பித்த 	மாத்திரேம,	மணிக்ெகா 	சீனிவாச க் 	ெப ைம	என்ற
நிைனப்பில்,	யாராவ 	இந்தப்	 த்தகத்ைத	ப க்க	ேநர்ந்தா ம்	ஏமாந்
ேபாவார்கள்.
த்தகம்	 வ ம்,	அனல்	தஹிக்கிற .	ெதன்றலாய்,	அரிதாயி ந்தா ம்,
அவ்வப்ேபா ,	சங்கப்பாடல்	வரிகளின்	ஆழமான	விவரைன ம்,	சமஸ்கி த
ஸ்ேலாகங்களின்	மீ 	இ பதாம்	 ற்றாண் ப்	பார்ைவக ம்,	வியாசர்,	கம்பர்,
பாரதி,	ேஷக்ஸ்பியர்,	 ட்யார் கிப்லிங்,	ஹிட்லர்,	 ேசாலினி,	ஸ்டாலின்,	காந்தி,
ேந ,	-	இப்ப 	சீனிவாசன்,	இந்த	ெதா ப்பில்	எ தியி ப்பைத	பட் யல்
ேபாட் க்ெகாண்ேட	ேபாகலாம்.

-	பிேளட்ேடா ம்,	சாக்ர ஸும்	 றித்த	ெமாழிெபயர்ப் 	ஒ 	ேபானஸாக.
ெராம்ப	நாளாயிற் .

-	சிந்திக்க	ைவக்கிற	 த்தகம்	இ .

"மணிக்ெகா ,	ஆந்திர	ேகசரி	 .	பிரகாசம்	நடத்தி	வந்த	'ஸ்வராஜ்ய'	வரதராஜு
நா 	நடத்தி	வந்த	'தமிழ்நா ',	ெசாக்கலிங்கம்	நடத்தி	வந்த	'காந்தி',
'ஹ மான்',	'தினசரி’	ேபான்ற	பத்திரிைககளி ம்,	சீனிவாசன்	சிைறயில்	இ ந்த
காலத்தில்	எ தப்பட்ட	சிைற	ேநாட் ப்	 த்தகங்களி ம்,	அவ ைடய	கட் ைரகள்,
கவிைதகள்,	அரசியல்	தைலயங்கங்கள்,	ெமாழிெபயர்ப் கள்,	விமர்சனங்கள்
எல்லாம்	அடங்கி	ம ந் 	கிடக்கின்றன.	ெப ம்பா ம்	மைறந்ேத	ேபாய்	விட்டன.
அவர்	ஆங்கிலத்தில்	எ திய	எ த் க்க க் ம்	அேத	கதிதான்.''

என் 	'மணிக்ெகா 	காலம்'	என்ற	 த்தகத்தின்	 ன் ைரயில்	பி.	எஸ்.	ராைமயா
றிப்பிட் ந்தார்.

அந்தக்	 ைறைய	அகற்ற,	தன்	ைகவசம்	உள்ள	சீனிவாசனின்	எ த் க்கைள
ல்	வ வில்	ெவளியிட,	இ 	ஒ 	 யற்சி	என் 	அவ ைடய	மகன்	ஜயேதவ்

சீனிவாசன்	அடக்கமாய்	 றிப்பி கிறார்.



தமிழக	அர 	மணிக்ெகா 	சீனிவாசனின்	விழாைவ	ெகாண்டா யேபா ,	அதில்
பங்ேகற்க	அைழத்தேபா ,	வய 	 திர்ந்த	எ த்தாளர்	சிட் ,	'இந்த	விழாவில்
பங்ேகற்கேவ,	இன்ன ம்	நான்	உயிேரா 	இ க்கிேறன்	ேபாலி க்கிற ’	என்
ெநகிழ்ச்சியாக	ெப மிதப்பட்டாராம்.	அந்த	ெநகிழ்ச்சியின்	அர்த்தங்கள்,
மணிக்ெகா 	சீனிவாசனின்	எ த் க்கைள,	அவர 	வாழ்க்ைகயின்	சில
பக்கங்கைள,	ப க்க	ேநர்கிறேபா தான்,	 ரிகிற .

1932,	33களில்,	பம்பாய்க் 	அ கில்	உள்ள	நாஸிக்	மத்திய	சிைறயில்,	ஃபிரி	பிரஸ்
ஜர்னலில்	அவர்	எ தி	வந்த	தைலயங்கங்கள்,	அன்ைறய	பிரிட் ஷ்	ஆட்சிக்
மக்களிைடேய	ஒத் ைழயாைமையத்	 ண் வதாக ம்,	மக்கள்	மத்தியில்
அரைச	ஏளனம்	ெசய்வதாக ம்,	அவர்ேமல்	 ற்றம்	சாட்டப்பட் ,	சிைறயில்
அைடக்கப்பட்ட	சீனிவாசனின்	ேமல்	சில	தைடகள்	விதிக்கப்பட்டதாம்.	சக
ைகதிக டன்	அரசியல்	ேபசக் டா ,	அரசியல்	விவகாரங்கைளப்	பற்றிேயா,
அரசியல்	பிரச்சிைனகைளப்	பற்றிேயா	எ தக்	 டா 	என்ற	கட் ப்பா கள்
காரணமாக,	தாம்	ப க்க	சிலப்	 த்தகங்க ம்,	எ த	சில	ேநாட் ப்	 த்தகங்க ம்
தர	அ மதி	ேகாரி	ெபற்றார்.	பிேளட்ேடாவின்	வசனங்கள்	(Dialogues	of	Plato),
ேபராசிரியர்	கால் ெவல்லின்	'திராவிட	ெமாழிகளின்	இலக்கணம்'	(Prof.
Caldwells	Comparative	Grammer	of	Dravidian	Languages),	தமிழில்
தி க் றள்,	கம்பராமாயணம்,	சமஸ்கி தத்தில்	வால்மீகி	ராமாயணம்,	கீைத,
சங்கரபாஷ்யம்	ேபான்றைவ	அவர்	ேகட்டதில்	சில	 த்தகங்கள்.	ஆயிரக்	கணக்கான
பக்கங்கைள,	தமிழில்,	சமஸ்கி தத்தில்,	ஆங்கிலத்தில்	ப த்தார்.
ற் க்கணக்கான	பக்கங்கைள	தமிழி ம்	ஆங்கிலத்தி ம்	எ தினார்,	என்
ன் ைரயில்	 றிப்பிடப்பட் ள்ள .	 ற் க்கணக்கான	பக்கங்கைள

ஆங்கிலத்தில்	மாத்திரம்	ப த் விட் ,	ஆயிரக்கணக்கான	பக்கங்களில்	தமிழில்
இப்ேபா 	ெவற்றான,	உள்ளீடற்ற	இலக்கிய	சர்ச்ைசகைள	நிகழ்த்திக்
ெகாண் க்கிறார்கள்.

இந்த	ெதா ப்பில்,	ெதா க்கப்பட் ள்ள	எ த் க்கள்	எ ப 	ஆண் க க்
ன்	எ தியைவ.	எ திய	மனிதன்	இறந் ேபாய்	இ பத் 	ஏ 	ஆண் கள்

கழிந்த	பிற 	அைவ	 த்தகமாக	உ ெவ த்தி க்கின்றன.	அதி ம்,	அவர்
எ தியதில்	சில	ேநாட் ப்	 த்தகங்கள்	தான்	கிைடத் ள்ளன.	அந்த	ேநாட் ப்
த்தகங்கள்,	 ேதசி	காகிதத்தில்	தயாரிக்கப்பட் ,	பச்ைச	நிற	,	நாகப்பழ	வர்ணம்
ெகாண்ட	ைமகளில்	எ தப்பட்டைவயா ம்.
அந்த	ேநாட் ப்	 த்தகத்தின்	காகிதங்கள்	ெமலிந் 	ேபாய்	ைகயாளக் ய
நிைலயில்	இல்ைல	என ம்	மணிக்ெகா 	சீனிவாசனின்	மகன்	ெதா ப்பாசிரியராக
தன் ைடய	 ன் ைரயில்	 றிப்பிட் ள்ளார்.	அைவகைள	ஓரள 	அவர்
சீரைமத்ததாக ம்	 றிப்பிட் ள்ளார்.



ெமலிந் 	ேபான	காகிதங்கைள,	அவரால்	ஓரளவிற் 	சீர்	அைமக்க
ந்தி க்கிற .	ெமலிந் 	ேபான	மணிக்ெகா 	பாரம்பரியத்ைத,	ஓரளவிற் க்
ட	சீர்	ெசய்ய	 யாத	நிைலதான்,	இன்ைறய	நவீன	தமிழ்	இலக்கியத்திற் .

எல்லாவித	 ப்ைப	இஸங்கைளப்	பற்றி,	பக்கம்	பக்கமாக	எ தித்	தள் ம்	நவீன
எ த்தாளர்கள்	ஒ றம்,	ெபரியார்	ேபான்ற	ச கத்	தைலவர்கைள,	ேபனா
கிைடத்த ,	அச்ேசற்ற	காகித ம்	பண ம்	கிைடக்கிற 	என்பதற்காக,
ெகாச்ைசப்ப த்தி	எ தி	வ ம்	நவீன	தமிழ்	இலக்கியவாதிகள்	இன்ெனா 	 றம்.
'இனிேமல்	திராவிட	இயக்கங்கள்	தமிழகத்திற் 	ஆற்ற	ேவண் ய	பணிகள்	எ ம்
இல்ைல.	சிந்தைனகள்,	ேமைடப்	ேபச் 	ஆகியவற்றின்	 லம்,	ேபா ெமன்கிற
அளவிற் ,	அவர்கள்	ெசய் விட்டார்கள்.	அவர்க ைடய	காலம்	 ந் 	விட்ட .
இப்ேபா 	மக்கள்,	தங்கள்	ெசாந்த	வழியிேல	ெசல்ல	வி ம் கிறார்கள்'	என் 	கதா
டாமணி	வி 	ெபற்ற	 ந்தர	ராமசாமியின்	க த் 	ஒ றம்.	ேவ

எப்ேபாைத ம்	விட,	இன்ைற	காலகட்டத்தில்தான்	மணிக்ெகா 	சீனிவாசன்
ேபான்ற,	 யமான	சிந்தைனவாதிகளின்	பங்களிப் 	தமிழகத்	திற் 	ேதைவப்ப ம்
ேபால	ேதான் கிற .	எமிலி க்கன்ஸன்	இறந் ,	 	ஆண் க க் ப்	பிற
அவர 	கவிைதகள்	அச் 	உ வம்	கண்ட .	எ ப 	ஆண் க க் 	 ன்
எ தப்பட் ,	மணிக்ெகா 	சீனிவாசன்	இறந் 	இ பத் 	ஏ 	ஆண் க க் ப்
பிற ,	 த்தகமாக	உ ெவ த்தி க் ம்	அவ ைடய	எ த் க்கள்,	ஒ 	 த்தகம்,
வாசகனிடம்	நிகழ்த்த	ேவண் ய	ஒ 	சரியான	உைரயாடைல	இந்த	எ த் க்கள்
ஏற்ப த் கின்றன.

த்தகச்	சந்ைதயில்	அேமாகமாக	விற்கப்ப ம்	எல்லா	எ த் க்க ம்	நவீன	தமிழ்
இலக்கியம்	என்ற	மாைய	நில கிற	இந்த	ேவைளயில்,	அைத
உ திப்ப த் கிறமாதிரி	 ந்தர	ராமசாமி	ெசால்கிறார்	:-	' ன்ெபல்லாம்	ஒ 	நல்ல
எ த்தாளரின்	 த்தகம்,	பிர ரிக்கப்பட்ட	இரண் 	ஆண் 	களில்	ஐ 	பிரதிகள்
விற் ம்.	ஆனால்,	இப்ேபாெதல்லாம்,	பிர ரிக்கப்பட்ட	உடேனேய	ஆயிரம்
பிரதிக க் 	ேமல்,	 த்தகங்கள்	விற் 	வி கின்றன.	 த்தகச்	சந்ைதயில்	 கிற
ட்டம்,	நல்ல	இலக்கியத்தின்	மீ 	மக்கள்	காட் ம்	ஆர்வத்தின்	அைடயாளம்'.

மணிக்ெகா 	சீனிவாசனின்	எ த் க்கள்	அடங்கிய	இந்த	ெதா ப் ,	நல்ல
இலக்கியமா	இல்ைலயா	என்பைத ம்,	அவர்	நல்ல	எ த்தாளரா	இல்ைலயா
என்பைத ம்	இந்த	 த்தகத்தின்	விற்பைனதான்	தீர்மானிக் ேமா	என்னேமா	.
பத்திரிைக	ஒ 	ெதாழில்,	இலக்கியம்	ஒ 	சாதைன.	இைவ	இரண் ம்	இைணந்
ெசயல்பட	ேவண் ம்	என்ப 	மணிக்ெகா 	சீனிவாசனின்	க த் .	இப்ேபா
பத்திரிைக ம்	ெதாழில்;	இலக்கிய ம்	ெதாழில்	என் 	ஆகிவிட்ட	 ழ்நிைலயில்,
அைவ	இரண் ம்	இைணந் 	ெசயல்ப வதில்	பிரச்சிைன	ஏ ம்	இல்ைல.

மணிக்ெகா 	சீனிவாசன்	க த் ப்ப ,



"ஏேதா	ஒ 	சம்பவம்	ேநரிட் க்க	ேவண் ம்.	ஏேதா	ஒ 	ேபச் 	ெசால்லப்பட் க்க
ேவண் ம்.	இைவேய	பத்திரிைக	எ த் க் 	ஆதாரம்.	அந்த	அள க்
பத்திரிைக	எ த் 	உண்ைமக் 	கட் ப்பட் ள்ள .	இதில்	கற்பைனக் 	இடம்
கிைடயா .	இலக்கியத்திேலா,	கற்பைனக் 	நிைறய	இடம்	உண் .	இந்த
வித்தியாசம்	இ ந் ம்	இரண் ன்	ேநாக்க ம்	ஒன்ேற.	அறிைவ	வளர்க்க
ேவண் ம்.	மனித	உணர்ைவ	அதிகரிக்க	ேவண் ம்.	உணர்ச்சிகைளப்	பகிர்ந்
ெகாள்ள	ேவண் ம்.	தகவல்கைள	பரப்ப	ேவண் ம்.	மனித	ேநயத்ைத	வ ப்ப த்த
ேவண் ம்.	இலக்கியம்	கால	அளவில்	இைத	நிைறேவற் கிற .	பத்திரிைக
எ த் 	பரப் 	அளவில்	அ 	ெசய்கிற ."

ேமற் றிய	தாரதம்யங்களின்ப ,	இப்ேபாெதல்லாம்,	பத்திரிைக ம்
ெசயல்ப வதில்ைல;	நவீன	தமிழ்	இலக்கிய ம்	ெசயல்ப வதில்ைல.

.	எஸ்.	ெசாக்கலிங்கம்	 றிப்பிட்டைதப்ேபால,
'ஆசிரியரின்	ெகாள்ைகேய	பத்திரிைகயின்	ெகாள்ைக	என்ற	காலம்	அேநகமாய்
மாறி	மைறந் 	ேபாயிற் .'

பத்திரிைக ம்	இலக்கிய ம்	ெதாழில்தான்	என்ற	இப்ேபாைதய	 ழலில்,	இதில்
கா 	ேபா கிறவர்களின்	ெகாள்ைகதான்	பத்திரிைக	-	இலக்கியம்	-	இவ்விரண் ன்
ெகாள்ைகயாய்	திரிந் 	ேபாயி க்கிற .

ஆனால்,	மணிக்ெகா 	சீனிவாசன்,	'ெபான்ேன	ைகக் 	வந்தா ம்,	 லி	ேவைல
ைறேவதான்.	தாேன	ெசய் ம்	விைனயில்தான்	தன்ைனக்	கா ம்	திற ண் .'

என் 	ெசால்லி,	ெட 	தாசில்தார்	பதவி	ேவண்டாெமன் 	நிராகரித் 	எ த
வந்தவர்.
ெசால் க் ம்	எ த் க் ம்	மணிக்ெகா 	சீனிவாசன்	ெகா த்த	மதிப் ,	 ன்
தைல ைறக க் ப்	பிற ,	 ற்றாக ம்	நீர்த் 	ேபாயி க்கிற .

'மணிக்ெகா 	சீனிவாசன்	1928ல்	-	1929ல்,	11/2	ஆண் 	காலம்,	இலண்டனில்
பத்திரிைக	ெதாழில்	பார்த் ,	தாய்நா 	தி ம்பிய	பிற ம்,	இங்கிலாந்
ெசன்றதற் 	அைடயாளமாக,	அவ ைடய	நைட	உைட	பாவைனகளில்	ஒ வித
மா தைல ம்	ஒ வ ம்	கண்டதில்ைல'	என் 	சிட் 	 றிப்பி கிறார்.

நமக்ெகன் ,	இப்ேபா ,	தமிழ்	அைடயாளங்கள்	ஏ ம்	இல்ைல.	ெடல்லியில்
ெசன் 	நவீன	தமிழ்	இலக்கியத்திற்காக	வி 	வழங்கினால்,	ேகாட் 	 ட் ல்
வாங் வ 	இயல் 	என் 	ஆன	பிற ,	1930களில்	11/2	வ ட	இலண்டன்
வாசத்திற் ப்	பிற ம்	தமிழ்	அைடயாளங்கேளா 	வாழ்ந் ,	மணிக்ெகா ைய
தமிழில்	ஆரம்பித் ,	நவீன	தமிழ்	இலக்கியத்திற் 	பிள்ைளயார்	 ழி	ேபாட் ,
எ பத்ைதந் 	வயதி ம்,	தமிழ்	சிந்தைனேயா 	வாழ்ந் 	இறந் 	ேபானைத
நிைனத்தால்,	இன்ைறய,	தமிங்லீஸ்	 ழலில்,	அவைர	ஒ 	வித்தியாசமான



பிரகி தியாய்த்தான்	பார்க்க கிற .

எந்த	 ைறயில்	ெசால்வளத்ைதப்	ெப க்கலாம்.	எந்த	வழியில்	ெபா ள்	ஆழம்
காணலாம்	என்பதற்காகேவ	'ெவள்ளி	வட்டம்'	என்ற	ஒ 	அைமப்ைப	ஏற்ப த்தி,
தன் ைடய	அ ப 	வயதி ம்	தமிழ்	பற்றிய	சிந்தைனேயா 	ெசயல்பட்டெதல்லாம்
இப்ேபாைதய	 ழலில்,	பழம்	பஞ்சாங்கமாய்	ேதான் ேமா?

பாரதியின்	 யில்பாட்ைடக் ட,	மணிக்ெகா 	சீனிவாசன்,	ேமற் றித்த	 ைறயில்
ைமயாய்,	ெபா ள்	ஆழம்	கண் ,	' யில்	பாட் ல்	 	 னி	ேதான் கிறாேர'

என் 	 யி க் 	 ர்வீகத்ைத	ெசான்னவர்	அவர்.	'நீ	ஆைச	ைவத்த	நாயகைன
அைடவாய்	என் 	அ ளியவ ம்	அவேர.	ெபாதிய	மைலயில்	வா ம்	ெதய்வ னி
வாழ்த்தினார்	என்றால்	அ 	தமிழ்	கவிைதயாகத்தாேன	இ க்க	ேவண் ம்.'
மணிக்ெகா 	சீனிவாசனின்	25	கட் ைரகள்,	இந்த	 லில்
ெதா க்கப்பட் க்கிற .	இந்த	கட் ைரகளிேல,	மணிக்ெகா 	சீனிவாசன்
ெதாட் க்கிற	விஷயங்கள்,	அனலாய்	 கிற .

'சத்தியாகிரகப்	ேபாரினால்,	இந்தியா	வி தைல	ெபற்ற 	என் 	பிரசங்கம்
ெசய்யலாம்.	ஆனால்,	ெபா ந் மா	என்ப 	ஆராய	ேவண் ய	விஷயம்.'	என்
தர்க்கத்ைத	ஒ 	கட் ைரயாக்கியி க்கிறார்.	ராமாயணம்,	மகாபாரதம்,	பாகவதம்,
ராணங்கள்,	ைபபிள்	எல்லாம்	ெகாைலக்	கைதகள்,	ஹிம்ைசக்	கைதகள்தாேன?
என் 	ேகள்வி	எ ப் கிறார்.

உண்ைமேய	ெவல் ம்	என் 	நான்	காணாத	ேவதங்கள்	ெசான்னால்	எப்ப
நம் ேவன்?	என்ற	ஒ 	கட் ைரயில்	ெபாய் ம்	நிஜ மாய்	ஒ 	ேகள்வி
ேகட் க்கிறார்.
'கடன்'	என் 	ஒ 	கட் ைர.
'கடன்	வாங் வ 	என்றால்	நாைளய	உைழப்ைப	இன்ேற	விற் வி வ
என்ப தான்	அர்த்தம்.	நாைள	உைழப்ைப	மட் மல்ல,	நாைள	ம நாள்	உைழப்ைபக்
ட	ேசர்த் .	இல்லா	விட்டால்	வட் 	எப்ப 	கட் வ ?

'நா ம்	கிழைம ம்,	கலியாண ம்	சடங் ம்	வந்தால்	ச க	சம்பிரதாய,
ஆசாரங்க க்காகப்	ெபா ள்கைள	ெசலவிட	ேவண் யி க்கிற .	ச கத்திடம்
அவ்வள 	பயம்.	இ 	ேத க் ப்	பயந் 	பாம்பின்	வாயில்	 தலில்	ேபா ம்ேபா
பாம்ெபன் 	ெதரிவதில்ைல'	என்கிறார்.	நா ம்	வீ ம்	கடனில்லாமல்	வாழ	 யா
என்பதல்லவா,	வளர்ந் 	வ ம்	நா களின்	 திய	சித்தாந்தம்.	இப்ேபா
மணிக்ெகா 	சீனிவாசன்	இ ந்தால்	என்ன	எ வார்?
இன்ெனா 	கட் ைரயில்	மணிக்ெகா 	சீனிவாசனின்	வாதம்	இப்ப ப்	ேபாகிற :	-

'இன் 	உலகம்	ெகட் ப்	ேபாயி ப்பதற் 	பல	காரணங்கள்	ெசால்கிறார்கள்.



கலி	 ற்றிவிட்ட 	என்கிறார்கள்	ெபௗராணிகர்கள்.
இஸ்லாம்	ேபா மான	அளவில்	பரவவில்ைல	என்கிறார்	ெமளலானா	.

எல்லாம்	 தலாளிகளின்	அக்கிரமம்	என்கிறார்கள்	பாட்டாளிகள்.
ேலவாேதவிக்காரர்களின்	 ழ்ச்சி	என்கிறார்கள்	அரசியல்	நி ணர்கள்.
ெபா ளாதார	மந்தம்	என்கிறார்கள்	ப த்தவர்கள்,	ப க்காதவர்கள்	எல்ேலா ம்.

இந்தக்	காலத் ப்	பசங்கள்	ெகட் ப்	ேபாய்விட்டார்கள்	.	என்கிறார்	உபாத்தியாயர்.
வரிச் ைம	அதிகம்	என்கிறார்	மிரா தார்.
ஆரிய	ஆதிக்கம்	என்கிறார்	திராவிட	கட்சிக்காரர்.

ஹிந் 	ச கத்தின்	ஊழல்கள்	என்கிறார்	சீர்தி த்தக்காரர்.	இைவெயல்லாம்
உண்ைமெயன் 	ேதான்றவில்ைல.
கர்பத்	தைடக்காரர்	ெசால்வ தான்	சரி.	உலகில்	 ட்டம்	ெப த் விட்ட .
இவ்வள 	ேப க் ம்	 கத் டன்	ஜீவிக்க	வழியில்ைல.
ஆகேவ,	உலகில்	'ேநா	ேவக்ெகன்ஸி'	என் 	எ தி	பலைகையத்	ெதாங்கவிட
ேவண் ம்.

யாராவ 	வர	 யன்றால்	இடமில்ைல	என் 	ெசால்ல	ேவண் ம்.
'ெசால் க் 	அடங்காத	காலம்	எப்ெபா ம்	உண் .	நாம்
ெசால்லிக்ெகாள் வெதல்லாம்	கால	அளேவயன்றி	காலத்தத் வம்	அன் .'

-	இப்ப 	ஒ 	கட் ைரயில்.

இன்ெனா 	சிந்தைனயில்,
'அந்நிய	ஆட்சிைய	உைடக்க,	அ ைம	நா 	வி தைல	அைடய	காந்தி	காட் ய
வழிகள்,	ஒ 	அளவில்	பயன்	ெகா த்தன.	வி தைல	அைடந்த	நாட் ல்,	 தந்திரம்
ெபற்ற	நாட் ல்	எைத	காந்தி	வழி	என் 	காட்ட	 ம்?	என் 	ேகட் ,	அ 	கிளிச்
ெசால்	உபேதசம்	என்கிறார்.
இன்ெனா 	இடத்தில்,

'கம்பன்	கவிைதகளில்	களிப்பதற்ேகா,	தியாகய்யர்	கி திகளில்	திைளப்பதற்ேகா,
ராம	பக்தி	அவசியம்	என்றால்	தமிழ்	கி ஸ் வர்க க் ,	 ஸ்லீம்க க் ,
ைசவர்க க் 	அ 	எப்ப 	 ம்?'
	என் 	ேகட்கிறார்.
'நாடகத்தின்	கவர்ச்சி	-	ந ப்பவர்கள்,	பார்ப்பவர்கள்	இவர்கள்	இ வரிைட ம்	உள்ள
பாவனா	சக்திையப்	ெபா த்த '	என் 	நாடகத்ைதப்	பற்றி	ெசால் கின்ற



மணிக்ெகா 	சீனிவாசன்,	ைககால்	 ைளத்த	இலக்கியம்தான்	நாடகம்	என்கிறார்.

பம்பாயில்	ஐந் 	இர களில்	சண் கம்	சேகாதரர்கள்	நாடகங்களில்	ந க்க
இ க்கிறார்கள்	என்ற	ெசய்திைய	கட் ைரயாக் கிறேபா ,	நாடகத்தின்	
வரலாற்ைற ம்	இரண் 	 ன் 	பக்கங்களில்	ெசால்லிவி கிறார்.

ராமாயணத்தில்,	ெசய்தி	நி பர்களின்	பார்ைவயில்,	இரண் 	கட் ைரகளாக
ப க்கிறேபா ,	இப்ேபா ம்,	அந்தப்	பார்ைவ,	அப்ப ேய	ெசய்தி	நி பர்களின்
ணங்களாகயி ப்ப ,	ஆச்சர்யமாயி க்கிற .

' ட் க் 	 ட் க்கட்ைட
ராம	பட்டாபிேஷகத் க் 	தைட

அந்தப் ர	 ழ்ச்சியா?
அேயாத்தி	நகரின்	அலங்ேகாலம்'
-	பாண் ய	 ரசின்	விேசஷ	நி பர்	 ளரிக்கண்ணன்	சாத்தனாரிடமி ந் .

இப்ப த்	ெதாடங் ம்	அந்த	இரண் 	கட் ைரகளின்	ஒவ்ெவா 	வரி ம்,
இன்ைறக் ம்,	ெசய்தித்தாள்களின்	 ணங்களாக	அப்ப ேய	ஜீவிக்கின்றன.

'விரிதமிழ்	வளர்ப்ேபாேம	!	வளர்	தமிழ்	விரிப்ேபாேம!'	என் 	கவிைத	பா ய
மணிக்ெகா 	சீனிவாசனின்	12	கவிைதகள்	இந்த	ெதா ப்பில்
இடம்ெபற்றி க்கின்றன.

தன்	மைனவியின்	மரணம்	 றித் 	அவர 	கவிைதயில்	சில	வரிகள்	:
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இந்த	ெதா ப்பின்	 ன்றாவ 	பாகத்தில்,	ராஜபாட்ைட	என்ற	தைலப்பில்,	1933-ம்
ஆண் ,	ெசப்டம்பர்,	அக்ேடாபர்,	நவம்பர்	ஆகிய	 ன் 	மாதங்களில்,
வாரம்ேதா ம்,	மணிக்ெகா 	சீனிவாசன்	எ திய	அரசியல்	விமர்சனங்கள்
ெதா க்கப்பட் க்கின்றன.

அைவகைளப்ேபான் ,	ஒ 	விமர்சனமாவ 	இப்ேபாைதய	அரசியல்	களம்	பற்றி,
பத்திரிைககளில்	ெவளிவ வதில்ைல	என்ேற	ெசால்லலாம்.



ல்	:	மணிக்ெகா 	சீனிவாசன்	எ த் க்கள்,	ெதா ப்பாசிரியர்:	ஐயேதவ்
சீனிவாசன்,	ெவளியீ 	:	கைணயாழி	பைடப்பகம்,	விைல	 .	120.

('கைணயாழி	பைடப்பகத்திலி ந் 	ெவளிவந்த	இந் க் 	'கைணயாழி'
இதழிேலேய	விமர்சனம்	ெவளியிட	இயலாைமயால்	இக்கட் ைர
பிர ரமாகவில்ைல.)
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நம 	நாட் ன்	 யர த்	தைலவர்,	மாணவர்கைள	கன 	கா ங்கள்	என்
தி ம்பத்	தி ம்ப	வலி த்தி	வ கிறார்.	நாட் ன்	பிரதமர்,	கன கைள	நம்மால்
நிைறேவற்ற	 ம்	என் 	நம்பிக்ைக	ஊட் கிறார்.

பல	 ற்றாண் க க் 	 ன்,	ஒன்பதாம்	 ற்றாண் ல்	ஒ 	ெபண்,
இைறவைனேய	கணவனாக	வரித் க்	கன 	கண் ,	அதைனப்	பாடல்களாக
ெவளிப்ப த்தியி க்கிறார்.
பரதநாட் யக்	கைலஞர்,	அனிதா	ரத்னம்,	அந்தக்	கன களின்	ெவளிப்பாட்ைடப்
பரத	நாட் யமாக ம்,	ெகாஞ்சம்	நாடகமாக ம்	2001லிேய	உ வாக்கியி க்கிறார்.
ன் 	ஆண் க க் ப்	பின்,	2004	பிப்ரவரி	10	ஆந்	ேததி	அதைனக்	காண

வாய்ப் 	ேநர்ந்த .

பரத	நாட் ய ம்,	நாடக ம்	மாத்திரமில்ைல	.	அற் தமான	ஒளியைமப் ம்

ஓ.எஸ்.	அ ணின்	இைச	இயக்க ம்,	மனம்	கைரய	நாச்சியாரின்	பாடல்கைளப்
பா ய	பாங் ம்,	ஆண்டாள்	என் ம்,	நாச்சியார்	என் ம்,	ேகாைத	என் ம்,
அைழக்கப்	ெப ம்	அந்தப்	ெபண்ணின்	கன கைள,	அந்த	மாைலப்ெபா தில்,
பார்ைவயாளர்களின்	மனத்தில்,	சிற்பங்களாய்,	வண்ண	ஓவியங்களாய்,	இைசப்
க்களாய்,	மலர்	அனிதா	ரத்ன ம்,	அரங்கம்	டான்ஸ்	திேயட்டரின்	கைலஞர்க ம்,

ேரவதி	சங்கர ம்,	காரணிகளாயி ந்தனர்.
ேநசங்கள்,	பக்தியாக ம்	சங்கமிக் ம்ேபா ,	ஆன்மா	உடல்,	உயிர்	ஆகிய
ன்றி ம்,	 திய	வைக	இரசாயன	மாற்றங்கள்	மனத்தில்	நிகழக்	காரணமாகி

வி கிற .



இந்தியா	 வ ம்,	இந்த	நாட் ய	நாடகத்ைத,	அனிதா	ரத்னம்	பயணிக்க
ைவத்தி க்கிறார்.
இப்ேபாைதய	ெபண்	கவிஞர்களின்	 ச்சநாச்சமற்ற	ெவளிப்பா கைள ம்,
நாச்சியார்	என்கிற	ஒன்பதாம்	 ற்றாண் ன்	ெவளிப்பா கைள ம்,	தமிழ்	என்கிற
ஒேர	ெமாழிதான்	தாங்கி	நிற்கிற .	ஆனா ம்,	உணர் களின்	ெவளிப்பாட்
வண்ணங்கள்	ெபரி ம்	வித்தியாசப்ப கின்றன.

பரதநாட் ய ம்,	நாடக ம்,	இப்ேபா ம்	ஜீவித்தி க் ம்	கைலகள்	என்
ெசால்லிக்	ெகாள்ளலாேம	தவிர,	உயிர்ப்பாய்	இ க் ம்	கைல	வ வம்	என்
ெசால்ல யா .	சில	ஆயிரம்	ரசிகர்கள்தான்	அந்தக்	கைலகைள	இன்ன ம்
ஜீவிக்க	ைவத்தி க்கிறார்கள்.
ெதால்காப்பிய	ெமய்ப்பாட் யலின்	இலக்கண	வரிக க் 	அப் றம்	5000
ஆண் கள்	கழிந்த	பிற 	இன்ைறய	நாட் ய	நாடக	ெவளிப்பா களில்,	அவ்வள
தீர்க்கமான	இலக்கணச்	 த்திரங்கள்	நிகழ்வில்	இல்லாத	 ழலில்,
அனிதாரத்தினத்தில்	'நாச்சியார்'	ஒ 	வித்தியாசமான	அ பவம்.
இ ம்	ஒளி ம்	கண்கைள ம்	மனத்ைத ம்	பறித் க்	ெகாள்கிற
வண்ணங்களின்	ேசர்க்ைக ம்	இல்லாதி க் ேம	யானால்,	பாவ ம்,	ராக ம்,
தாள ம்	-	பன்னிரண் 	ஆழ்வார்களில்	ஒ வராக	ேபாற்றப்ப கின்ற	ஆண்டாளின்
அற் தமான	கவிைத	வரிக ம்	மாத்திரம்,	இந்த	நாட் ய	நாடகத்தில்	அற் தமான
இனிைமயான	அ பவங்கைளத்	தந்தி க்க மா	என் 	ெதரியவில்ைல.

	நாட் ய	நாடக ம்,	மி வாய்,	ெவல்ெவட் ன்	மீ 	நடக்கிற	மாதிரி,	ஒ
அ பவத்ைத	,	நாச்சியாரில்,	அனிதாரத்தின ம்,	அரங்கம்	டான்ஸ்	திேயட்ட ம்,

வின ம்	சாத்தியமாக்கி	யி க்கிறார்கள்.
எல்ேலாரா ம்	சிறந்த	கைல	விமர்சக	விற்பன்னராய்	அறியப்ப கிற	 ப் ,
"அனிதா	ரத்னம்	வந்தார்.	ெடல்லியில்	நாட் ய	உலைக,	அவ ைடய	நாச்சியார்
தயாரிப்பின்	 லம்	ெவன்றார்.	ெதாடக்கத்திலி ந் 	 வைர,	பிசிேறயில்ைல"
என் 	 ல்லி,	ஸ்ேடட்ஸ்ெமன்	பத்திரிைகயில்	ேம	9,	2003இல்
விமர்சித்தி ந்தார்.	அந்த	அளவிற் 	 ண்மான்	 ைழ லத்ேதா ,	பரதநாட் ய
இலக்கணங்கள்	கற்றிராத	நிைலயில்,	ஒ 	சராசரி	பார்ைவயாளன்,	அபிப்ராயம்
ெசால்ல	 யா தான்.

பார்க்கக்	கண்க ம்,	ேகட்கச்	ெசவி ம்,	கவிைத	வரிகைள ம்	அதற்கான
பாவங்கைள ம்	உணர	மன ம்	இ ந்தாேல	ேபா ம்	என் 	பட்ட .

'இந் '	நாளிதழ்	விமர்சகர்,	"தன் ைடய	 ைமைய ம்,	நாச்சியார்
பாத்திரத்திற் 	அனிதா	ரத்னம்	அளித்	தி க்கிறார்"	என் 	 றிப்பிட் க்கிறார்.
அப்ப த்தான்	ெசால்லத்	ேதான் கிற .	ஆனா ம்	சில	க ைமயான



அட க க் ப்	பிற ,	ஓய்ெவ ப்பைதப்	ேபாலச்	சில	ெநா கள்,	இைட	இைடேய
கற்சிைலயாய்	நிற்கிறார்.	அந்தச்	சில	ெநா கள்	அ பவ	இைடெவளியாய்,
நாச்சியாேரா 	ஒன்றிப்ேபாகிற	பார்ைவயாள க் ப்	ப கிற .

சாந்தா	ெசரப்ஜித்சிங்,	 ல்லி,	இந் ஸ்தான்	ைடம்ஸ்	நாளிதழில்
றிப்பிட்டைதப்ேபால,	நவீன	நாடக	உத்திகள்,	ெப மள க் 	-	ஒ 	ெமலிதான

ப த்தாத் ணியில்,	-	ஒ 	மாைலயில்,	ஒ 	கண்ணா யில்,	என் 	ரஸா பவ
உச்சிக் ,	மிக	எளிதாகப்	பார்ைவயாளர்கைள,	அனிதா	ரத்னத்தால்,	அைழத் ச்
ெசல்ல	 ந்தி க்கிற 	'நாச்சியார்'	நாட் ய	நாடகத்தில்.

அலாரிப் ,	தில்லானா	மார்க்கம்	என்கிற	பரதநாட் 	சாஸ்திரக்	 கள்
அறிந்திராத,	பார்ைவயாளர்கைள ம்	அதன்	காரணமாகேவ	கட் ப்ேபா கிற .

விமர்சகர்	பிேரமா	மன்மதந்தன்,	 றிப்பி வைதப்	ேபால,	சாஸ்திரியமான
பரதநாட் யத்திற் ம்,	நவீனத் வத்திற் ம்	இைடேய,	ஷ்யாம்	ெபனகல்,	'அங்	 ர்'
படத்தில்	சாதித்தைதப்	ேபால	இரண் க் மான	ஒ 	பாலத்ைத
நிர்மாணித்தி க்கிறார்,	நாச்சியாரில்,	அனிதா	ரத்னம்.
"	நாச்சியாரின்,	காதல்	தாபங்கள்,	காதல்	ேகாலங்கள்,	காதல்	கனி	உணர்வின்
உச்சங்கள்	என் ,	பலவற்ைற,	அ வள 	விரச ம்,	பார்ைவயாளரின்	மனத்தில்
எழாத	வண்ணம்,	பரதநாட் யத்தின்	ஜதிகள்	 லம்	சாத்தியப்ப த்தியி க்கிறார்''
என்ற	இன்ெனா 	பார்ைவயாளரின்	அபிப்பிராயம்	ெதரியவ கின்றேபா ,
இவ்வள 	 ண்ைமகைள	உள்ளடக்கியி க்கின்ற	பரதநாட் யத்ைத,	நம் ர்
தமிழ்த்	திைரப்படங்களில்	நில ம்	நடனச்	 ழலில்,	ெதாைலத் 	விட்ேடாேமா
என் 	ேதான் கிற .	அஷ்ட	ேகாணலாய்	உடைல	 க்கி,	வாத்ஸாயனரின்
காம த்திர	விளக்கங்களாய்,	நம்	தமிழ்	சினிமாவில்	மாத்திரம்,	தற்ேபாைதய
தமிழ்	சினிமாக்காரர்கள்,	விரச	உணர்ைவ	மாத்திரம்	 றிைவத் 	நடனம்	என்ற
ெபயரில்	தாக் கிறார்கேள?	கைலகளின்	 ண்ைமயான	அழ கள்	பலவற்ைற,
நாம்	நவீனத் வத்தில்	ெதாைலத்தி க்கிேறாமா?	அல்ல 	அ
நவீனத் வம்தானா?

அ ல்	 மார்	என்கிற	ஒ 	நாடக	இயக் நர்	 றிப்பிட்டைதப்	ேபால,	நாச்சியாரின்
இந்த	நாட் ய	நாடகத்தில்,	ஏதாவ 	ஒ 	வைகயில்	நம்	பங்களிப் 	இ க்காதா
என் 	ஏங்கத்தான்	ைவக்கிற 	-	இந்தப்	பைடப் .	எல்லா	உன்னதப்	பைடப் க்களின்
தல்	அைடயாளேம,	அந்த	உணர் தான்.

ஆண்டாளின்	தி ப்பாைவ	வரிகைளவிட,	இந்த	நாடகத்தில்	பயன்ப த்தியி க் ம்
நாச்சியார்	தி ெமாழியின்	கவிைத	வரிகள்,	 திர்ந்த	காதைலத்தான்
பிரகடனப்ப த் 	கின்றன.	நாச்சியாரின்	 	காத ம்	கன தான்.	ஆனா ம்,
அதி ம்,	உள்	மன ம்,	ஸ் ல	சரீர ம்,	இ ேவறாக	இல்லாமல்,	ெவவ்ேவ
தளங்களில்,	ஒ ேசர,	இயங் 	தைல ம்,	இந்த	நாட் ய	நாடகத்தில்,	அனிதா



ரத்னம்,	சாத்தியமாக்கியி க்கிறார்.	ஒ 	பக்கம்	ஆசாரமான	பரத	நாட் ய ம்,
இன்ெனா 	 றம்	அவர்	பயன்ப த்தியி க் ம்	நவீன	நாடக	உத்திக ம்,
அற் தமாய்	அவ க் க்
ைகெகா த் ,	இைதச்	சாத்தியமாக்கியி க்கிற .

ேவட் 	அளவிற் 	நீளமான,	வண்ணத்திலான,	ஒ 	ெமலிதான	 ணிையப்
ப தாவாக,	 ளியலைற	மைறப் ச்	 வராக,	ேதாளில்	கிடக் ம்	அங்கவஸ்திரமாக,
மனவிகசிப்பில்,	காதல்	உணர்வின்	சிற களாக,	மணப்ெபண்ணாய்	ஊர்வலமாய்
அைழத் ச்	ெசல்லப்ப ம்ேபா ,	தைலேமல்	பி க் ம்	விதானமாய்,	பல்ேவ
உ வங்கள்	ெகாள்ள	ைவத்தி க்கிறார்	அனிதா	ரத்னம்.
தி க் ங் 	ேகாயிலில்	பாடப்பட் ,	ெவளிேய	ேகட் ராத,	பக்திப்	பாடல்கைளச்
சாமி	ஊர்வலமாய்	வ ம்	ேபா ,	அதற் ரிய	ேகாயில்	சடங் கள்
சம்பிரதாயங்க டன்	"நாச்சியார்"	நாட் ய	நாடகத்திேல	பயன்ப த்தப்பட்ட 	என்
தயாரிப் க்	 றிப் 	ெசால் கிற .

கண்ணன்	மீ 	காதல்	ெகாண் ,	கனவிேலேய	தி மண ம்	 த் ,
வி ந்தெபா தில்,	எல்லா ம்	கனேவ	என்ற	நிதர்சனத்தில்,	அந்தக்	கனைவ,
மீண் ம்	அைச	ேபாட் ,

"கற் ரம்	நா ேமா?	கமலப் 	நா ேமா?''	என் 	ஏழாம்	தி ெமாழியில்	பா ம்	பாடல்
வரிகளில்	நாச்சியாரின்,	தாப	ெவளிப்பா கள்	ெதாடங் கிற .

ஆயிரம்	யாைனகள்	 ழ்ந் வர,	காதலன்	கண்ணன்	வலம்	வ வதாக ம்,
அவைன	வரேவற்கப்	ெபாற் டங்களில்	நீர்	நிைறத் ,	 றெமங் ம்	ேதாரணங்கள்
கட் 	-	இப்ப 	நாச்சியாரின்	கன கைள,	நாட் ய	நாடகமாக் ம்ேபா ,	இந்த
இரண் 	வ வங்க க் ம்	உள்ள,	எல்லா	சாத்தியங்கைள ம்	அனிதா	ரத்னம்
ேமைடயில்	த கிறார்.
இந்திரன்	உள்ளிட்ட	ேதவர்	 ழாம்	(மாப்பிள்ைள	வீட்டார்	அவர்கள்தாம்	)
நாச்சியாரின்	வளர்ப் த்தந்ைத	ெபரியாழ்வார்	வீட் ற் 	வந் 	மணம்	ேபசி

ப்பதாய்,	உள்ள	கனவின்	பாடல்	வரிகைள,

"��������	��������	�����
������������...
��������	�������������,	������,
������	(���������)	�����...''
	

இப்ப த்	தி மணச்	சம்பிரதாயங்கைளெயல்லாம்,	நாட் யமாக ம்,	நாடகமாக ம்



ஒ ேசர,	பின்னிப்	பிைணந்த	ெநசவில்,	இைசேயா ம்	ேநர்த்தியான	ஒளிக்
கலைவகளில்,	வண்ணச்	ேசர்க்ைககேளா 	பார்க் ம்ேபா ,	அந்தப்	ெபண்ணின்
கனவில்	நா ம்தான்	உ கிப்	ேபாகிேறாம்.
கனவின்	இ திப்	ப தியில்,

'���������	�����	���������
�����������
��������	�������’	������
அழிந் வ ம்	கைலகளில்,	பரத	நாட் ய ம்,	இடம்	ெபற்றி க் ம்	 ழலில்,	நடனம்
என்றால்,	ைக	கால்கைள	ஆட் ,	சங்ேகத	அைச க டன்	 ய	உடம் டன்	வலிப்
வந்தைதப்ேபால,	உைட	உ த்திய	உடல்	உற க்	காட்சிகள்தான்	என் 	ஆகிப்ேபான
ழலில்,

காதல்	உணர்வின்	 கிழ்ப் கள்	ெமன்ைமயாய்,	கன 	களாய்,	ேமைடயில்,	 வின்
இதழ்களாய்	ஒவ்ெவா 	ப யாய்,	விரிக் ம்	அ பவம்,	நாம்	ெதாைலத் க்
ெகாண் க்கிற	கைலகளின்	நிழல்கைள	மனக்கண்ணில்	நி த் கிற .

ஆண்டாளின்	கன கைளப்	ேபால	நிைனேவ	ஆகாத	கன களின்,	50
ஆண் களாக,	இந்த	நாட் ன்	ஆ ம்	ெபண் ம்	 ழ்கி	இ க்கின்றனர்.
அவ்வப்ேபா 	இந்தக்	கன கைள	நிைறேவற் கிேறாம்	என்ற	ெபாய்யான
வாக் திகேளா 	நிைறய	ேபர்	வந் 	ேபாகிறார்கள்	-	அரசியலி ம்,	கைலயி ம்
இலக்கியத்தி ம்.

கன கள்	கன களாகேவ	இ க்கின்றன.

பின்,	 ன்,	இைட	நவீனத் வ	இ யாப்ப	சிக்கல்களி	லி ந் 	நவீன	தமிழ்
இலக்கியத்ைத	மீட்ெட க் ம்	கன .

கன 	காண	மாத்திரேம	 தந்திரம்	உண் 	-	என் 	எங்கள்	சிந்தைனகைள
காய த் 	ைவத்தி க்கிற	மாையகைள	ஒ க் ம்	கன .

-	நைட ைற	யதார்த்தங்கைளப்	பிரதிபலிக்காத	கைல	ெவளிப்பா கைள	கைளந்
றந்தள் ம்	கன .

-	அகத்தியனின்	கமண்டலத்திலி ந் 	சிைற	மீண்ட	காவிரிைய,
அரசியல்வாதிகளின்	சிைறகளிலி ந் 	வி விக்க	விைழ ம்	கன .

இப்ப 	ஆயிரம்	ஆயிரமாக	கன கைள,	நாச்சியாரின்	கன க க் 	உ வம்
ெகா த்த 	ேபால,	அனிதா	ரத்னம்	நாட் ய	நாடகங்களாக,	அவ ைடய
கலாேநர்த்தி	ெநசவில்	ெநய் 	தரமாட்டாரா	என் 	எண்ணத்	ேதான் கிற .

கட ைளக்	கணவனாக	வரிக் ம்	கன த்	தன்ைமயின்	நீர்க் மிழி	 ணம்,



அன்றாட	வாழ்வி ம்	அனந்தம்.
ஆகேவ,	அதைனக்	ேகள்விக் ள்ளாக் வ 	அபத்தம்.	கானல்	நீர்	ேத ம்
வாழ்வில்,	கைலகளின்	எல்லா	ெவளிப்	பா க ம்,	இைளப்பா த ம்	ஆ தல்
ேத த ேம.

ஆனா ம்,	அத ேட	நித்தியங்க ம்	அநித்தியங்க ம்	கண்ணா ச்சி
ஆ கிற .

நாட் யத்ைத ம்	நாடகத்ைத ம்	நாச்சியாரில்	அப்ப த்தான்	இைணத் ள்ளார்,
அனிதா	ரத்னம்.
உயி க் ம்,	ஆன்மா க் ம்	இைடயிேலயான	உைரயாடல்	இ ேவ 	நிைலகளில்,
ஒ 	ேசர	,	ஒேர	ேநரத்தில்	நாட் ய	 பத்தி ம்,	நாடக	வ வத்தி ம்,	”நாச்சியாரி"ல்
அரங்கில்	நிகழ்கிற .	பரதநாட் யத்தின்	நளினத்தன்ைம ம்,	நாடகவ வின்
உரத் 	பிரதிபலிக் ம்	தன்ைம ம்,	 ரணில்லாமல்,	பிசிறில்லாமல்,
பார்ைவயாளர்களிடம்	'நாச்சியாரி’ல்	விைதக்க	 ந்தி க்கிற .	'நாச்சியாரி’ல்
கதகளியின்	தாக்க ம்	இ க்கிற 	என் 	அ ல் மார்	-	என்ற	பம்பாய்	நாடக
இயக் நர்	விமர்சிக்கிறார்.

நாச்சியாரின்	-	கண்ணன்	மீதான,	ைகத்தலம்	பற்ற	கன 	கா ம்	நிைலைய	-
நிைறேவற்ற	இயலாத	எதன்மீ ம்	ெபா த்திப்	பார்க்க	 கிற .

	“ெபண்ணின்	வ த்தம்	அறியாத	ெப மானைரயிற்	பீதக	வண்ண	வாைட
ெகாண்ெடன்ைன	வாட்டம்	தணிய	வீசீேர."
என்ற	நாச்சியார்	உ வில்	அனிதா	ரத்னம்	அபிநயித்தி க் ம்	ேபா ,

" ண்ணிற்	 ளிப்	ெபய்தாற்	ேபால"
வலியின்	 வீச்ைச ம்	பாவங்களில்	ெகாண் வர	 வ ,	நம்	வாழ்வின்
வலிகேளா 	அைடயாளப்ப த்திக்	ெகாள்ள	 கிற	அ பவம்தான்	-	கைலயின்
ெவற்றி ம்	பயன்பா ம்
ெதவிட்டத்	ெதவிட்டாத	ேதன்	தமிழ்	ஆண்டாள்	கவிைத	வரிகைளத்	 ய்த்த
உணர்ேவா ,	நிகழ்ச்சி	 ந் ,	கண்கள்	 வ ம்,	நாச்சியார்	கன கைளக்
கண்களி ம்	மனதி ம்	ேதக்கி,	ேமைடயின்	திைரக் ப்	பின்ேன	ேபானால்,	150
வ ட	ஆங்கிலக்	காலனியாதிக்கத்தின்	நிழலாக ம்,	50	ஆண் 	ஆங்கில
கல்வியின்	நிஜமாக ம்,	தமிழ்	ெதாைலந் 	ேபாயி க்கிற .

"தமிேழ,	உன்ைனக்	ைகத்தலம்	பற்றக்	கனா	கண்ேடன்	வி ந்தேபா ,	அ 	ெவ ம்
கன தான்	என் 	உைறத்த .''	என் 	மனம்	வீறிட்ட .

-	கத்தா ம்,	பைற	இைச ம்	ஒ 	வர்க்கத் க் ,



-	ெத க் த் ம்,	மம் த	ராசா ம்	இன்ெனா 	வர்க்கத் க் .

-	பரதநாட் யம்,	ேமல்தட் 	மக்களின்	ரசைனக் ,	என்ற	பா பா க க்கிைடேய,
ெக ம்பில்லாமேலேய	ஜீவிக் ம்	வித்ைதயறிந்த	ந த்தர	வர்க்கப்	பிரகி தி,

இைவ	எல்லாவற்றி ம்,	கைலத் ய்ப்ைப	நிரந்தரமாத்	ேத க்	ெகாண் த்தல்.
இந்த	மண் க் 	மாத்திரம்	உள்ள	 ரணா?	அல்ல 	அைத ம்	உலகமயமாக்கிப்
பார்க்கலாமா?

காதல்	சிற கேளா ,	மணப்	ெபண்ணாய்,
ஊர்வலம்	வரக்	கனாக்கண்ட	நாச்சியார்,
அ 	ெவ ம்	கன தான்	-	கன 	மட் ேம	என் ,

உைடந் 	ேபாய்	 கிறேபா .

வளர்ப் த்தாயின்	ஆதரவான	அரவைணப்பில்,
ஆ தல்	கா ம்	நாச்சியாைர	இந்த	இதழின்	அட்ைடப்	படமாக்கியேபா ,

நாச்சியாைர,	இந்திய	வாக்காளப்	பிரதிநிதியாய்,
உ வகப்ப த்தத்	தற்ேபாைதய	ேதர்தல்	 ழலில்	ேதான் கிற .

ஆனால்,	நாச்சியாைர	அரவைணத் ,	ஆ தல்	ப த் ம்	அந்த	அைணப்ைப,
கன கைளேய	தின் 	வாழ	சபிக்கப்பட் க் ம்	இந்திய	வாக்காள க் 	யார்
ெகா ப்ப ?
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நமக்கான	மர கள்	பலவற்ைற	ெதாைலத் 	விட்ேடாமா	என் 	ேதான் கிற .

மயிலாப் ர்	பாரதீய	வித்யா	பவனில்,	தமிழ்நா 	இயல்	இைச	நாடக	மன்றம்,	ஒ
ஐந் 	நாள்	விழாைவ	 த்தமிழ்	விழா	என் 	சமீபத்தில்	நடத்திய .

தல்	நாள்	ெதாடக்க	நிகழ்ச்சி.	 ப் 	ஆ கத்தின்	வில் ப்பாட் ,	இ தி	நாள்,
க்ேகாட்ைட	 த்தமிழ்	மன்றத்தின்	"சத்தியவான்	சாவித்திரி"	இைச	நாடகம்

(சங்கரதாஸ்	 வாமிகள்	இயற்றிய )	இைடயில்	ேஜ தாசின்	தமிழ்	இைச,	பத்மா
ப்பிரமணியத்தின்	நடனம்	-	இப்ப .

நாடகம்	நம்மிடம்	இல்லேவ	இல்ைல	என் 	ெசால் கிற	நவீனத்	தமிழ்
இலக்கியவாதிக ம்	நம்மிைடேய	உண் .

சங்கப்பாடல்,	சிலப்பதிகாரம்	இப்ப 	இன்னபிற	பைழய	 ல்களிலி ந் 	பாடல்
வரிகைள	எ த் க்காட் ,	மிக	விரிவான	-	ஆழமான	நாடக	மர 	ஒன்
நம்மிைடேய	இ ந்தி க்கிற 	என் 	அைடயாளங்கள்	காட் ேவா ம்	உண் .

இைச	நாடகத்தில்	இைச	நன்றாக	இ ந்தால்,	இைசக்	கைலக் ப்	ெப ைம;
நடனம்	நன்றாக	இ ந்தால்	நாட் யக்	கைலக்க	ெப ைம;	இதிேல	நாடகத்திற்
என்ன	சிறப் ,	என் 	1995	ஆம்	ஆண் 	வாக்கில்	தஞ்ைசப்	பல்கைலக்	கழகம்
நடத்திய	ஒ 	நாடகப்	பட்டைறயின்	 வக்க	விழாவில்	 ந்தர	ராமசாமி	தன
உைரயில்	 றிப்பிட்டார்.

நமக் 	எ தான்	நாடகம்?	கிறிஸ் 	பிறப்பதற் 	 ன்	இ ந்த	கிேரக்க
நாடகங்கைளப்	ேபான்ற,	சில	ெதான்ைமயான	நாடகங்கள்,	இத்தைன	ஆயிரம்
ஆண் கள்	ஆகி ம்,	நைர	திைர	வராமல்	இ க்கின்றனேவ;	தமிழில்	நமக்



அப்ப 	இல்ைலேய	என்ற	ஆதங்கம்	 ட	அந்த	உைரயிேல	ெவளிப்பட் ந்த .

இ ப்பைத	விட் ப்	பறப்பதற் 	ஆைசப்பட்ட	கைதயாக,	'உள்ள ம்	ேபாச் டா
ெநாள்ளக்	கண்ணா'	என் 	ஆகிவிட்ேடாம்	நாம்.

1930களின்	ஆரம்பத்தில்,	சினிமா	ேபச	ஆரம்பித்த	பிற ,	நாடகக்
ெகாட்டைககெளல்லாம்	சினிமா	திேயட்டர்களாக	மாறிய ம்,	தமிழ்	நாடக
நலிவிற் 	ஒ 	காரணம்	என் 	 .	ேக.	சண் கம்	ஒ 	ேபட் யில்
ெசால்லியி க்கிறார்.
சினிமா	விைதத்த	எத்தைனேயா	ெக தல்களில்,	தமிழ்	நாடகத்ைத
ெகான்ற தான்	ெபரிய	ெக தி	என் ம்	ெசால்லியி ந்தார்	 .ேக.எஸ்.

இர 	 வ ம்	நாடகம்.	இைச ம்	பாட ம்,	ேபச் ம்,	ந ப் மாய்	அ ம்
மக்க க் த்	ெதரிந்த	கைதகைளேய	தி ம்ப	தி ம்ப	நாடகமாய்	தினந்ேதா ம்,
என்ற	ஒ 	காலகட்டத்தில்,	நவாப்	ராஜமாணிக்கத்தின்	இராமாயண	நாடகம்,
ேதனாம்ேபட்ைடயில்,	230	நாட்களாய்	ெதாடர்ந் 	நடந் 	ெகாண் க்கின்ற	ஒ
ழலில்,	எஸ்.	எஸ்.	வாசன்,	தான்	தயாரித் 	 த் 	ெவளியிட் க் த்	தயாராய்

ைவத்தி ந்த	ஒளைவயார்	திைரப்பட	ெவளியீட்ைட,	நவாப்	இராஜமாணிக்கத்தின்
இராமாயண	நாடகம்	நடக் ம்	வைர	ஒத்திப்	ேபாட்டதாக	ஒ 	நிகழ் 	உண் .

நாடகம்	நம்மிைடேய	வ வாய்த்தான்	இ ந்தி க்கிற .	-	ெசன்ற	ஐம்ப
ஆண் க க் 	 ன் வைர.
அதற் ப்	பிற 	தமிழில்	 சாய்	நாடகம்	பண்ண	வந்தவர்கள்,	சினிமா	மாதிரிேய
நாடகம்	இ க்க	 யற்சி	பண்ணினார்கள்.	தமிழ்	நவீன	இலக்கியவாதிகள்,	உலகப்
ேபாரின்	ெகா ைமயால்	ெவ த் ப்	ேபாயி ந்த	ெவளிப்பாட் ச்	சின்னங்களாய்
இ ந்த	ேமல்நாட் ,	பிறெமாழி	நாடகங்கைளத்	தமிழில்	ெமாழிெபயர்த் 	தங்கள்
ேமதா	விலாசத்ைதக்	காட் த்	ேதாற் ப்	ேபானார்கள்.
தமிழ்	நாடகம்,	'நான்	ெசத் த்தான்	ேபாேவன்'	என் 	தீர்மானித் ச்	ெசத் ப்
ேபான .

பாரம்பரியக்	கைலயான	ெத க் த்ைத,	சாகாமல்	காப்பாற் கிேறாம்	என்
கிளம்பி,	அதைன	நகரத்திற் க்	ெகாண் 	வந் ,	உலக	நா க க் க்
ெகாண் ேபாய்,	அந்த	அட கைள	நவீன	நாடகத்திற் ,	'உடல்	ெமாழியாய்
வீகரிக்கிேறாம்'	என் 	ெசால்லி,	அந்தத்	ெத க் த் ம்	இப்ேபா 	ெத ைவ

விட் 	விட் ,	ஐந் 	நட்சத்திர	ெசா சான	வ க் த்	தைரகளிேல	வ க்கிக்
ெகாண் க்கிற .

ெபட்ேராமாக்ஸ்	விளக்ெகாளியில்	தினந்ேதா ம்	இர 	9.30	மணிக்
ஆரம்பமாகின்ற	"பாலாமணி’யின்	நாடகங்கைளப்	பார்க்க	வ கிற	நாடக
ரசிகர்க க் ,	இரயில்ேவ	நிர்வாகம்	பாலாமணி	ஸ்ெபஷல்	என்



ம்பேகாணத்திற் 	ரயில்	வண் 	வி கின்ற	அளவிற் ப்	பாலாமணியின்	நாடகங்
களில்,	இேத	தமிழ்	ரசிகர்க க் 	ஒ 	ஈர்ப் 	இ ந்தி க்கிற .	அ ம்	ஒ
காலகட்டம்தான்.

எங்ேகதான்	ெதாைலத்ேதாம்	நம 	இரசைனைய?	கால	ெவள்ளம்
எைதெயல்லாம்தான்	அ த் ப்	ேபா ம்?	ேகரளாவில்	இன்ன ம்	நாடகம்	அதன்
உண்ைமயான	அர்த்தங்களில்	இ க்கிற .	வங்காளத்தில்,	பாதல்	சர்க்கா க் ம்
இடமி க்கிற .	-	பார்சி	நாடக	 ைறயிலான	நாடக ம்	தின ம்	நடக்கிற	நாடகக்
ெகாட்டைகக ம்	-	இ க்கின்றன.	தமி க் 	மாத்திரம்	என்ன	வந்த 	ேக ?

		'சத்தியவான்	சாவித்திரி'	கைத	ெதரிந்த	கைததான்.	'இன்ைறய	 ழலில்	அதில்
ஒேர	ஒ 	 ரண்	-	ேசாதைனக்	 ழாயில்	 ழந்ைதைய	உ வாக்கலாம்	என்ற
வந் விட்ட	நிைலயில்	பிள்ைள	வரத்திற் 	 ஷன்	அவசியமா	என் 	ேகள்வி
எ ம்.	ஆனா ம்,	இன்ன ம்	 ம்பம்	என்ற	அைமப் ம்,	 ஷன்	ெபாஞ்சாதி
என்ற	நிைல ம்	இ ப்பதால்,	அந்த	 ரைண	ெபா ட்ப த்தத்	ேதைவயில்ைல.
சத்தியவான்,	சாவித்திரி,	யமதர்மன்,	யம தன்,	நாரதர்	இவர்கள்தான்	 க்கியப்
பாத்திரங்கள்.	ெபட் 	ஆர்ேமானியம்,	தபலா,	மி தங்கம்,	ஜால்ரா	ஆகிய
பின்பாட் ச்	சங்கதிகள்	ேமைடயிேலேய....
அடடா!	என்ன	அற் தம்.	அந்த	ந கர்கள்	அந்த	ேமைடயின்	எல்லா	காலி
இடங்கைள ம்	நடந் 	நிரப் ம்	அழ .	 ேளாசப்	சாத்தியம்	இல்லாத	நாடகக்
கைலயில்,	ஒ 	ைகைய	தைலக் 	ேமேல	 க்கி	தைலயில்	ைவத் 	உடைலக்
ேகாணலாக்கி	பிரலாபிக் ம்	ேசாகந ப் 	-	யமதர்மனின்	அச் த் கின்ற	கம்பீர
ந ப் 	-	பாட ம்,	வசன ம்	பின்னிப்பின்னி	பிரவாகமாய்	ெபாங் ம்	அழ 	-
பாடலின்	ஒ 	வரியில்,	அதன்	ேமேல	வி ந் 	ஆரம்பிக் ம்	எதிர்ப்பாடல்	-
எதிர்வசனம்	-	ந கர்களின்	உச்சரிப்பில்	பாட ம்	வசன ம்	 ரியாவிட்டால்	என்ற
சந்ேதகத்தில்	ெதளிவாய்	அேத	பாடைல	பின்	பாட்டாக	பா ம்	ஆர்ேமானியப்
ெபட் டன்	பின்பாட் க்காரர்	-	சிங்கம்	இ ப்பதாய்	பாவைன	ெசய்
திைரச்சீைலயில்	வைரந்த	ப தாவில்	காட்சியாய்	இ க் ம்	கானகமரத்தின்
அ யில்	சத்தியவான்	சிங்கத்ைத	வீழ்த் வ 	-	நவீன	நாடகத்தில்	எெதல்லாம்
பிரம்மாதமான	உத்தியாக	சிலாகிக்கப்ப கிறேதா	அைவகைள	சர்வசாதாரணமாக
ேபாகிற	ேபாக்கில்	ெசய்கிறார்கள்,	இந்த	இைச	நாடகக்	கைலஞர்கள்.

ெத க் த்தில்,	ஊைரேய	நாடகேமைடக்களமாக் ம்	பாரத	 த்தில்	ஊர்
ஜனங்கைளேய	நாடக	பாத்திரமாக் வார்கள்.	இர 	 வ ம்	ந க்கப்	ெப ம்
த்தில்	பின்னிரவில்	கண்ணயர்ந் 	பார்ைவயாளர்கள்	 ங்கிவி ம்	ேபா

மகாபாரத	கைத	நிகழ்வில்	ஒ 	அம்சமாக,	பார்ைவயாளர்கள்	மீ 	தண்ணீர்
ெதளித் 	 க்கத்தில்	இ ந் 	எ ப்பி	நாடகம்	பார்க்கச்	ெசய்வார்கள்.
நாடகத்தில்	பார்ைவயாளனின்	நாடக	பங்ேகற் 	 ராதன	மர 	நாடகங்களில்



விரவிக்கிடக்கிற .

நாைக,	தி வா ர்,	தஞ்ைச	மாவட்டங்களில்	'கம்ப	ேசைவ’	என்ற	ெபயரில்	 ராணக்
கைதகைள	நாடகமாக	ஆண் ேதா ம்	இப்ேபா ம்	நடத் கிறார்கள்.

வட	ஆற்கா ,	ெதன்னாற்கா 	மாவட்டங்களில்	க மாதிக் க் ட	'கர்ண
ேமாட்சம்'	என்ற	ெத க் த் க்கைள	 த் க்	கைலஞர்கைள	அைழத்
நிகழ்த் கிறார்கள்.	தி ச்சி	மாவட்டத்தில்	'ெபான்னர்	சங்கர்	கைத	இன்ன ம்
நிகழ்த்தப்	ப கிற .

தமிழகத்திேலேய,	நாடகம்	என்றால்	ம ைரதான்	என் 	ெசால் கிற	அள க்
எல்லா	பாய்ஸ்	கம்ெபனிக ம்	அங்ேகதான்	இ ந்தன;	தி ெநல்ேவலி	சீைமயில்
கணியான்	 த் 	பிரபலம்.
நந்தனாைர	கிந்தனார்	என் 	பண்ணியேபா 	நம்மால்	ரசிக்க	 ந்த ;
இராமாயணத்ைத	கீமாயணம்	என் 	எம்.ஆர்.ராதா	பண்ணியேபா ம்	நம்மால்
ரசிக்க	 ந்த .

ேமாசமான	தமிழ்	சினிமாவின்	நீட்சியாய்,	கண்ைணக்	கசக்கைவக் ம்
ெசண் ெமண்ட்	 ப்ைபகளாய்,	ெதாைலக்காட்சியில்	ெதாடர்கைளப்	பார்த்
ம கிப்	ேபா ம்	ஒ 	ச கத்ைத	தமிழ்	நா 	இயல்	இைச	நாடக	மன்றம்	மீட்க

ம்.
க்ேகாட்ைடயிலி ந் 	ெசன்ைனக் 	 ட் வந் 	'சத்தியவான்	சாவித்திரி’	-

ைய	இைச	நாடகமாக	நிகழ்த்தியைதப்	ேபான் ,	தமிழகத்தில்	மரணப்ப க்ைகயில்
கிடக் ம்	பிற	இைச	நாடகக்	 க்கைள ம்	அைழத் ,	அரசின்	ெசலவில்
தமிழகம்	 வ ம்	இைச	நாடகங்கள்	நடத்த	தமிழ்நா 	இயல்	இைச
நாடகமன்றத்தின்	உ ப்பினர்	-	ெசயலாளர்	என்ற	 ைறயில்	 ன்னக்
ைவத்தியநாதன்	 யற்சிகள்		ேமற்ெகாள்ள	ேவண் ம்.
இைச	நாடகங்களின்	பின்னணி	பற்றி ம்,	அதன்	சிறப் கள்	பற்றி ம்,	சங்கரதாஸ்
வாமிகளின்	நாடகப்	பிரதி	பற்றி ம்	மிக	உணர்ச்சி ர்வமான,	ஒ 	விரிவான	-

ஆழமான	உைரைய	 ன்னக் 	அந்த	நாடக	 வில்	நிகழ்த்தினார்.	இைச
நாடகத்தின்	பாடல்கள்	பற்றி,	ராகங்கள்	பற்றி	தன்	பால்ய	கால	அ பவங்கைள
இைணத் 	மனம்	ெநகிழச்	ெசான்னார்.	அவர்	அந்த	உைரைய	நாடக	ஆரம்பத்தில்
அரங் 	நிைறந்தி க் ம்ேபாேத	ெசன்ைன	இரசிகர்க க் 	ஆற்றியி க்க
ேவண் ம்.	அ 	பய ள்ளதாக	இ ந்தி க் ம்.	மார்ச்,	ஏப்ரலில்	இன் ம்	இரண்
அல்ல 	 ன் 	மாவட்டங்களில்	இந்த	இைச	நாடகத்ைத	நிகழ்த் வதற் 	ஏற்பா
ெசய்வதாகச்	ெசான்னார்.	அவர்	நடத்திவ ம்	ராக	ஆராய்ச்சி	ைமயத்தில்	ேம
மாதம்	நடக்கவி க்கிற	நிகழ்ச்சியில்	இந்த	இைச	நாடகத்ைத	இரண்
நாட்க க் 	நடத் வதற் 	ஏற்பா 	ெசய்வதாக ம்	அறிவித்தார்.



தி ைவயா 	தியாகராஜர்	ஆராதைனயில்,	 ப் 	ஆ கத்தின்
வில் ப்பாட்ைட ம்,	ஆராதைனயின்	ஒ 	ப தியாக	கர்னாடக	சங்கீத
வித் வான்க க் 	மத்தியில்	நிகழ்த்த	ைவத்த	 ன்னக் க் 	இைச	நாடக
மரைப	ேதாண் 	எ த் 	தமிழகத்தில்	மீண் ம்	உயி ட் வ 	ெபரிய	காரியம்
இல்ைல.	அவர்	நிைனத்தால்	அ 	சாத்தியப்ப ம்.
நமக் 	இப்ேபா 	நாடகம்	 ற்றாக ம்	அழிந்த	 ழ்நிைலயில்தான்	-	1980-களில்,
பாதல்	சர்க்கார்	தமிழக	மண்ணில்	கால்ைவத் 	வீதி	நாடகக்	கைலஞர்க க்
அளித்த	பயிற்சி	20	ஆண் கள்	கழித் த்	தி ம்பிப்	பார்க்கின்றேபா 	ெவ ம்
பிரச்சார	வாகனமாய்	வீதி	நாடகம்	சிைதந் 	ேபாய்	நாசரின்	சினிமாவி ம்,	கமலின்
"அன்ேப	சிவத்தி ம்".	காட்சிகளாய்	ஆக	 ந்தி க்கிறேத	தவிர	 றிப்பிடத்தக்க
மாற்றம்	நாடகச்	 ழலில்	ஏற்ப த்தவில்ைல.	தி ச்சியில்	தி ச்சி	நாடக	சங்கம்
சில	நாடகங்கைள	அெமச் ர்	நாடகப்	ேபாட் களில்,	தி ச்சி	ரசிக	ரஞ்சனி
சைபயில்	நடத் வதற் க்	காரணமாய்	இ ந்த ,	அந்தப்	பட்டைறயின்	ஊக்கம்,
அவ்வள தான்.

சபா	நாடகங்க ம்	தங்கள 	கைடசி	 ச்ைசத்தான்	விட் க்
ெகாண் க்கின்றன.	எஸ்.வி.ேசக ம்,	கிேரசி	ேமாக ம்	எப்ப யாவ 	அந்த
ச்ைச	காப்பாற்றிவிட	பலவீனமாய்	 யற்சி	பண்ணிக்	ெகாண் க்கிறார்கள்.

எப்ேபா ம்ேபால,	ப த்தவர்கள்,	ேமைல	நாட் 	நாடகங்கைள	தமிழில்
ெமாழிெபயர்த் 	நடப் ப்	பிரச்சைனகேளா ,	ேநர த்	ெதாடர்ைப	தவிர்த் ,	உ வக
நாடகங்கைள	நடத்தி,	ந ம்சக	தி ப்தி	அைடந் 	வ கிறார்கள்.	தவத்தி
சங்கரதாஸ்	 வாமிகள்,	சி.	கன்ைனயா,	பம்மல்	சம்பந்த	 தலியார்,	ெத.	ெபா.
கி ஷ்ணசாமி	பாவலர்,	நவாப்	இராஜ	மாணிக்கம்,	எம்.	கந்தசாமி	 தலியார்,
பாலாமணியம்மாள்,	கைலவாணர்	என்.எஸ்.	கி ஷ்ணன்,	அவ்ைவ	தி.	க.
சண் கம்,	ந கேவள்	எம்.ஆர்.	ராதா,	ஆண் 	வி.	இராம ப்பிரமணியம்,	எஸ்.	வி.
சகஸ்ரநாமம்,	அண்ணா	என் 	ஒ 	நீண்ட	 ன்ேனா களின்	பட் யல்	நம்மிடம்
இ க்கிற .

சினிமா ம்,	ெதாைலக்காட்சி ம்	தர யாத	பரிமாணத்ைத	நாடகம்	ெகா க்க
இய ம்.

ஆனால்	அைதச்	சாதிக்க	நாடகக்காரர்கள்	தான்	எங்ேக	இ க்கிறார்கள்	என்
ேத ப்பி க்க	ேவண் ம்.	அவர்கைளத்	ேத ப்	பி த் விட்டால்	பார்ைவயாளர்கைள
உ வாக்கி	விடலாம்.	 ல்லியில்	நாடகப்	பயிற்சி	த வதற்காக	30	ஆண் க க்
ேமலாக	இயங்கி	வ ம்	ேதசிய	நாடகப்	பள்ளியில்	தமிழ்நாட் லி ந் 	ெசன்
நாடகம்	ப த்தவர்கள்	இ 	நாள்	வைர	ஒற்ைற	இலக்கத்ைதத்	தாண்டவில்ைல
என் 	ெசால் கிறார்கள்.	பாண் ச்ேசரியில்	நாடகத்திற் 	பட்டப்ப ப்
இ ப்பதாக ம்	ெசால் கிறார்கள்.	இ ந்தா ம்	தமிழ்	நாடகம்



மரணப்ப க்ைகயில்தான்.

ஒன்றிரண் 	ஆண் க க் 	 ன்,	தஞ்சா ர்	 லிைகத்	ேதாட்டத்தில்,	மரங்கள்
அடர்ந்த	ஒ 	 ழலில்,	ெதன்னக	கைல	பண்பாட் 	ைமயத்தின்	ஆதரவில்,	ஒ
திறந்தெவளி	நாடகத்ைத	ேக.	எஸ்.	இராேஜந்திரன்	இயக்கி	நிகழ்த்தியைதப்
பார்க்க	ேநர்ந்த .	தஞ்ைசயில்,	அந்த	நாடகத்திற் 	பார்ைவ	யாளர்களின்
வரேவற் 	பிரமாதமாய்	இ ந்த .	அதற் க்	காரணம்	அதிேல
பயன்ப த்தப்பட் ந்த	நைட,	உைட,	பாடல்,	வசனம்	எல்லாேம	அந்த	மண் க்
பரிச்சயமாய்	இ ந்த தான்.	அேத	தஞ்ைசயிேலேய	 ம்பேகாணத்திற் 	அ கில்
பத் 	கிேலா	மீட்டரில்	தி ப் றம்பியம்	என்ற	கிராமத்தில்	அைமந் ள்ள	சாட்சிநாதர்
என்ற	மிகப்ெபரிய	ேகாவிலின்	வளாகத்திற் 	உள்ேளேய	150	ஆண் க க்
ன்பி ந் 	அந்த	ஸ்தல	 ராணத்ைத,	இைச	நாடகமாக	நிகழ்த்திக்

ெகாண் க்கிறார்கள்.	ஆதரவற் ப்	ேபாய்,	கடந்த	இரண் 	 ன்
ஆண் களாக	அ 	நின் 	ேபாய்	இ க்கிற .	இ ேபால்	இன் ம்	எத்தைன
ஊர்களில்	இைச	நாடகங்கள்	தன் ைடய	கைடசிக்	காட்சிைய	நிகழ்த்திக்
ெகாண் க்கின்றனேவா?

.	இராமசாமி	தன் ைடய	வீதி	நாடக	அ பவங்கைளக்	கட் ைரயாக்கியேபா ,
பஸ்ஸில்	பயணிக் ம்ேபா ,	அவர்	நாடகத்ைதப்	பார்த்த	ஒ 	கிராமத் க்காரர்
அந்த	நாடகத்தின்	"அறிவிப் ”	(ெசய்தி)	என்ற	அர்த்தத்தில்	பி த்தி ந்ததாகப்
பாராட் யதாக	நிைன 	 ர்ந்தி க்கிறார்.
ரியாத	நாடகங்க ம்	மக்க க் 	 ரியத்தான்	ெசய்கின்றன.	நல்ல	நாடகம்
ெகா த்தால்,	மக்கள்	பார்க்கத்	தயாராய்த்தான்	இ க்கிறார்கள்.	கால	ஓட்டத்தில்,
அவர்கைள	(பார்ைவயாளர்கைள)	ெசன்றைடகிற	 ைற
மா த க் ள்ளாயி க்கிற .

ெபண்டாட் 	உட்பட,	எல்லாவற்ைற ம்	இலவசமாகப்	ெபற் 	பழகிவிட்ட	ஒ 	தமிழ்க்
கலாச்சாரத்தில்,	இந்த	காலகட்டத்தில்,	நாடகத்ைத ம்	இலவசமாகக்
ெகா த்தால்தான்	பார்ப்பார்கள்.	தமிழ்நா 	இயல்	இைச	நாடக	மன்றத்தின்
பங்களிப் ,	இந்த	இடத்தில்தான்	இ க்கிற .

ன்னக் ேய,	அன்ைறய	தன் ைடய	உைரயில்	ஆச்சரியப்பட்டைதப்	ேபால,
இைச	நாடகேம	நடத்த	 யாமல்	சீந் வாரற் க்	கிடக் ம்	இந்தச்	 ழலி ம்,
"சத்தியவான்	சாவித்திரி"	இைச	நாடகத்தில்	ந த்தவர்கள்	சங்கரதாஸ்
வாமிகளின்	பாடல்	வரிகைள	மறந் 	ேபாகாமல்,	இவ்வள 	ஞாபகம்	ைவத் க்

ெகாண் ,	 தி	 த்தமாய்	பா ம்	 க்கள்	இன்ன ம்	தமிழகத்தில்
இ க்கத்தான்	ெசய்கின்றன.

அந்த	நாடகத்தில்	சத்தியவான்,	சாவித்திரி,	யமதர்மன்	இவர்களின்	ந ப்பாற்றல்
திைகக்க	ைவத்த .	எவ்வள 	 லபமாக,	இவர்கள்	 ண்ைமயான	உணர்ச்சிகைள,



நாடகப்பாங்கில்	ந ப் ம்,	பாட் ம்,	வசன மாய்	காட்ட	 கிற 	என்
ஆச்சர்யப்பட	ைவத்த .

நாடகத்ேதா 	ஒன்றிப்ேபாய்	அந்த	தேபலாக்காரர்,	சரியான	இடங்களில்	மிகச்
சரியான	நைடைய	தேபலாவில்	ெகாண் 	வந்தேபா 	அரங் 	திைகத்த .	இந்த
நாடகக்காரர்கைள	நாம்	ஏன்	 ழிேதாண் ப்	 ைதக்கேவண் ம்.	அவர்க க்
வாய்ப்பளித் 	வாழைவத்தால்,	நாடக	மரபல்லவா	வா ம்	என்ற	ஆதங்கம்
ஏற்பட்ட .	சங்கரதாஸ்	 வாமிகள்	இயற்றிய	ஐம்ப க் 	ேமற்பட்ட	இைச
நாடகங்களில்	17	நாடகங்கள்	இன்ன ம்	ஜீவிதமாய்	இ ப்பதாய்
ெசால் கிறார்கள்.	அைவகைள	நாம்	பயன்ப த்த	ேவண் ம்.

உ த்தலில்லாமல்	அரங்கில்	உள்ள	நாடக	ெவளியிைன	அந்தப்	பாத்திரங்கள்	நடந்
நடந் 	நிரப் ம்	அழ ,	-	நமக் 	மாத்திரேம	உள்ள	மர .	எதிர்விைன	என்ப ,
சினிமாவில்	 கபாவத்தில்	சாத்தியம்.	நாடகத்தில்	ேமற்ெசான்னவா தான்
சாத்தியம்	என்ற	 திய	 ரிதல்	மலர்வதற் 	இந்த	இைச	நாடகக்காரர்கள்
காரணமாய்	இ ந்தார்கள்.	அற் தமான	இந்த	நாடகமரைப	நாம்	ஏன்
ெதாைலத்ேதாம்?	நல்ல	சினிமாதான்	நமக் 	ேவண்டாம்	என் 	ஒ க்கிவிட்ேடாம்.
நல்ல	நாடக	மர ம்	நமக் 	ேவண்டாமா?	பின்	என்னதான்	ேவண் ம்	நமக் ?
ரியாத	ெமாழியில்	ேமல்நாட் 	வ வங்கைள	தமிழ்ப்ப த்தி	இலக்கியம்	பண்ணிக்
ெகாண் க்கலாமா?
சமீபத்தில்	நைடெபற்ற	க.நா. .	பற்றிய	க த்தரங்கில்	அேசாகமித்திரன்
றிப்பிட்டைதப்	ேபால,	ெமாழிெபயர்ப் க் 	ேநாபல்	பரி 	இல்ைல,	ஆனால்,

இந்தியர்கள்	ஆங்கிலத்தில்	அசலாய்	பைடக் ம்	பைடப் க க் 	மரியாைத
உண் .	ஆங்கில	பதப்	பிரேயாகங்கைளத்	தமிழில்	எ தி,	ேபசி,	தமிழ்
இலக்கியத்ைத,	தமிழ்க்	கைல	மரைப	மிரட் க்	ெகாண் 	 ப்பவர்கள்,	உ ப்ப யாய்,
இ க்கிற	மரைபப்	ேபணிக்	காக்க	ஏதாவ 	ெசய்யலாம்.
நவீன	தமிழ்	நாடகக்காரர்களின்	உயரத்திற் 	தமிழ்	நாடகப்	பார்ைவயாளர்கள்	ஏறி
வர	 யவில்ைல.	பார்ைவயாளர்கள்	எளிதில்	பரிச்சயம்	ெகாள்ளத்தக்க	வைகயில்
அைமந்த	இைச	நாடக	மரைப	 ப்பித்தால்,	 .வி.	பார்க் ம்	இைளஞர்கள்,
இைளஞகள்	இந்தப்	பக்கம்	வரமாட்டார்களா?	 ன்னக் 	தமிழ்நா 	இயல்	இைச
நாடக	மன்றத்தின்	 லம்	இதற்கான	 யற்சிகைள	ேமற்ெகாள்ள	ேவண் ம்.
மக்கள்	அந்தத்	தீபத்ைத	தங்கள்	ைகயில்	வாங்கிக்	ெகாள் வார்கள்.

எஸ்.	எஸ்.	வாசனின்	ஒளைவயார்	திைரப்படத்திற் 	திைரக்கைத	அைமக்கிற
பணியில்	ஈ பட் ந்தேபா ,	 ைமப்பித்தன்,	ஒளைவயார்	காட் க் ச்	ெசல் ம்
ப தியில்,	ஒளைவயார்	ஏன்	காட் க் ச்	ெசல்லேவண் ம்	என் 	விளக்க,
"காட் ல்	 லி,	சிங்கம்,	நரி,	ஓநாய்,	 ள்ளிமான்	எல்லாம்	அதனதன்	 ணங்கள்
ெவளிப்பைடயாகப்	 ரிந் 	ெகாள் மா 	மாதிரி	இ க்கிற .	நாட் ல்



மனிதர்களில்	யார்	நரி?	யார்	 லி?	யார்	ஓநாய்?	யார்	 ள்ளி	மான்?	என்ேற	இனம்
கண் 	ெகாள்ள	 யவில்ைல"	என் 	ெசால் வதாய்	அைமத்தி ந்தாராம்.	எஸ்.
எஸ்.	வாசன்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	"நான்,	நீங்கள்	எ திய	காட்சிைய
சினிமாவாக்கி	மனிதர்களிடம்தான்	காண்பிக்க	ேவண் ம்.	மனிதர்கைள	 ைற
ப த்தி	காட்சி	அைமத்தால்	மனிதர்கைள	ஏற் க்ெகாள்	வார்களா"	என்ற
சந்ேதகத்ைத	எ ப்பி	அந்தக்	காட்சிைய	மாற்றி	அைமக்கச்	ெசான்னாராம்.	 ப்
ஆ கம்	அந்த	விழாவில்,	தன் ைடய	 வின்	வில் ப்பாட் ல்	ெசான்ன
இந்தச்	ேசதி	இன்ைறக் ம்	உண்ைமயாய்	இ க்கிறேத.	நம் ைடய	நாடக	மர
எப்ப ப்	ேபணிக்	காக்கப்ப ம்?
இப்ஸ ம்,	ேஹாம ம்,	ஃபிரக்ட் ம்	தான்	நமக் 	ேவண் மா?
இராமாயணத்ைத ம்	மகாபாரதத்ைத ம்,	சிலப்பதிகாரத்ைத ம்,	 ராணத்ைத ம்,
இைச	நாடக	வ வில்	ேபணலாமா	அல்ல 	 ப்ைபயில்	எறியலாமா	என	நாம்தான்
இனி	 ெவ க்க	ேவண் ம்.

'ஒ 	இப்பந்தியான	ச கச்	 ழல்.	ஒன்ைற	ெப கிறேபா ,	ஒன்ைற	இழக்க
ேவண் ம்'	என்பைத	நாம்	விதியாகக்	ெகாண் க்கிேறாம்.	நாடகத்தில்	உைரநைட
ேகாேலாச்ச	ஆரம்பித்த ;	இைச	நாடக	மரைபத்	ெதாைலத்ேதாம்.
கால்	ஊன்றி	நிற்கிற	 மிைய ம்	மண்ைண ம்	மறந் 	ேபாய்,	ஆகாயத்தில்
பறக்கிேறாம்	நாம்.	இ தான்	நம் ைடய	நாடகச்	 ழல்.	கைல	இலக்கிய
ெவளிப்பாட் ன்	எல்லா	 கங்களி ம்	இ தான்	இன்ைறய	நிைல.
சினிமா	ேபச	ஆரம்பித்த ம்,	அ 	அ ப்பைடயில்	ஒ 	காட்சி	வ வம்	என்ற
ேகாட்பாட்ைட,	நாம்	மறந் 	ேபாேனாம்.	ஆகேவ,	இப்ேபா ம்	நம்	சினிமா,
ேபசிக்ெகாண் 	மட் ம்தான்	இ க்கிற .	சினிமா,	நாடகத்தின்	நீட்சி	என்
ரிந் 	ெகாண்ேடாம்	-	நாடகம்	ெசத் ப்	ேபான .	ெதாைலக்காட்சி,	சினிமாவின்
நீட்சி	என் 	 ரிந் ெகாண்ேடாம்	-	சினிமா	ெசத் ப்	ேபாய்க்	ெகாண் க்கிற .

ேகட்டால்,	இ 	பரிணாம	வளர்ச்சி	என்கிறார்கள்.	ஏன்	தமிழில்	மாத்திரம்
"தமிங்கிலிஸ்'	என்ற	ெமாழியில்தான்	ெதாைலக்காட்சி	இயங் கிற .
உண்ைமயிேலேய	நாம்	வித்தியாசமானவர்கள்தான்.	ஆனால்,	இந்த	வித்தியாசம்
நம 	ேவர்கைள	அ க்கிற .	இ 	 றித்த	ெபா ப்பின்ைமதான்	தமிழ்	நாடக
மரைபப்	ேப வதி ம்	நிகழ்ந்த .	"இந்தப்	ெபா ப்பின்ைம”யின்	ெபா ப்ைப	நாம்
அைனவ ம்	பங் 	ேபாட் க்	ெகாள்ளலாம்.
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ஒ 	படத்தின்	தைலப்ைப	மாற் வதற் ,	இன்ைறய	ச கத்தில்	இயக்கங்கள்
நடத்தப்ப கிற .	ஜாதிக்கலவரம்	வ ம்	என	அர 	 ட	ேயாசிக்கிற .	ஒ
காட்சி ட	எ க்கப்படாத	ஒ 	தமிழ்	சினிமாவிற் 	ெவளிப் றத்தில்	ெசட்
ேபா வ ,	பயணச்	ெசல ,	 தலிய	இத்யாதி	அயிட்டங்க க்காக,	சினிமா
எ க்கப்ப வதற் 	 ன்ேனேய,	இரண் 	ேகா 	 பாய்	ெசலவாகி	விட்டதாக,
தயாரிப்பாளர்கள்	தரப்பில்	ெசால்வதாக	ெசய்திகள்	ெவளிவ கின்றன.
அப்ப யானால்,	அந்தப்	படம்	எ த் 	 ப்பதற் ,	எவ்வள 	ேகா 	ெசலவா ம்?
மைழ ம்	காவிரி ம்	ெபாய்த்ததால்,	தமிழகத்தில்	வளம்	 ன்றி	கிடப்பதாக ம்
ெசய்திகள்	இன்ெனா றம்	ெசால்லிக்	ெகாண் க்கின்றன.	அப்ப
இ க் ம்ேபா ,	இவ்வள 	ேகா கள்	ெசலவழித் 	எ க் ம்	படம்,	எவ்வா
அதன்	தயாரிப் 	ெசலைவயாவ 	வ லில்	ஈ கட் ம்?	தமிழில்	திேயட்ட க்
ெசன் 	சினிமா	பார்ப்ப 	ெவ வாக	 ைறந் 	விட்ட .	'பி'	மற் ம்	'சி'	என்
ெசால் கிற	கிராமப் றங்கள்தான்	இன்ன ம்	தமிழ்	சினிமாைவ,	காப்பாற்றிக்
ெகாண் க்கின்றன.

சி நகர,	கிராமிய	சினிமா	ரசிகர்கள்,	தமிழ்	தயாரிப்பாளர்கள்	பார்ைவயில்	அ த ,
சண்ைட	,	ஜாதிக்	கலவரம்,	நாட்டாைம	வைகயறா,	சாதீய	உணர் 	இவ்வாறான
கைதக்	க க்களில்தான்,	தமிழ்	சினிமா	பார்க்க	வி ம் கிறார்கள்	என்
நிைனக்கிறார்கள்.	ெப நகரங்களில்,	எம். .	வி.	வைகயறா	பாட் 	நடனங்கள்
ெகாண்ட	சினிமாைவ	வி ம் கிறார்கள்	என் ம்	கணக் ப்	ேபாட்
ைவத்தி க்கிறார்கள்.
தமிழ்	மக்களின்	மனதில்,	சினிமா	ஆ ைக,	கணிசமாக	 ைறந் 	ேபாய்விட்ட .
ஆனா ம்,	சினிமாக்காரர்கள்,	ஆகாயத்தின்	கீழ்	இ க்கிற	எந்த	விஷயமாக



இ ந்தா ம்,	அந்த	 ைறயில்	கற் த்	 ைறேபாகி	பாண் த்தியம்	ெபற்றவர்கள்
மாதிரி,	அேத	பைழய	ஞாபகத்தில்,	அவர்கள்	ெசால்வைதக்	ேகட்பதற் ,
இலட்சக்கணக்கான	தமிழ்	மக்கள்	காத் க்ெகாண் க்கிறார்கள்	என்ற
நிைனப்பில்,	தைலவர்கள்	மாதிரி,	க த் க்கைள	ெதரிவிக் ம்	ேபாக்
அப்ப ேயதான்	இ க்கிற .

அரசாங்கம்	ஏற்ப த்தியி க்கிற	ெசன்சார்	ேபா மானதாக	இல்ைல	என் 	க தி,
அரசியல்	தைலவர்க ம்,	சாதி	சங்கத்தைலவர்க ம்,	ச க	அைமப் களின்
தைலவர்க ம்,	தமிழ்	சினிமாவின்	மீ ,	ெசன்ஸார்	ேபார் 	மாதிரி,	ெக பி கள்
ெசய்கிற	ேபாக் ,	-	இப்ெபாெதல்லாம்	ெராம்ப	சகஜம்.	ஊ க் 	இைளத்தவன்
பிள்ைளயார்	ேகாயில்	ஆண் 	என்ற	நிைலக் 	தள்ளப்பட் க்கிறார்கள்,	தமிழ்
சினிமாக்காரர்கள்.	இப்ப யான	ேபாக்கிற் ,	தமிழ்	சினிமாக்காரர்க ம்,	சினிமா
றித்த	அவர்கள 	-	இ ட் ல்	 ைன	மாதிரியான	அ மானங்கேளா ,	எ த் த்

தள்ளப்பட்ட	 ப்ைபயான	சினிமாக்க ம்	காரணம்.

தமிழ்	சினிமா	ேபச	ஆரம்பித்தேபா ,	1931	 தல்,	பாரதிராஜா	’16	வயதினிேல'
ெவளியிடப்பட்ட,	1977ஆம்	ஆண் வைர,	1627	தமிழ்	படங்கள்	எ க்கப்பட்டன.
இேத	36	வ ட	காலகட்டத்தில்,	ெத ங்கில்	1576ம்,	மைலயாளத்தில்	762ம்,
கன்னடத்தில்	597	படங்க ம்	ெவளியிடப்பட்டன.

ஜான்	ஆப்ரஹாம்,	'அக்ரஹாரத்தில்	க ைத'	எ த் 	ெவளியிட்ட	அேத
ஆண் ல்தான்	(1977),	பாலச்சந்தரின்	'மேராசரித்திரா'	சக்ைக	ேபா 	ேபாட் க்
ெகாண் ந்த .	ஆயி ம்,	அந்தச்	 ழலில்	ஆ தலாக	ேகாவணம்	கட் க்
ெகாண் ,	சப்பாணி	ேவடத்தில்	கமலஹாசன்	ந க்க,	பாரதிராஜா	இயக்கிய	'16
வயதினிேல'	படம்	30	வாரங்கள்	ஓ யேபா 	தமிழ்	சினிமாவில்	ம மலர்ச்சி	ஏற்படப்
ேபாகிற 	என் 	நிைனத்தவர்க ம்	உண் .

ஆனால்,	'பத்ரகாளி'	என்ற	தமிழ்படம்	25	வாரங்கள்	ஓ ய ம்,	அந்த
ஆண் ல்தான்.	அேத	ஆண் ல்,	எம்.ஜி.ஆர்.	ந த்த	'இன் ேபால்	என் ம்	வாழ்க’
100	நாட்க ம்,	சிவாஜி	ந த்த	'தீபம்'	135	நாட்க ம்	ஓ யேபா ,
ெஜயகாந்தனின்	கைதயான	பீம்சிங்	இயக்கத்தில்	ெவளிவந்த	'சில	ேநரங்களில்
சில	மனிதர்க ம்	'	100	நாட்கள்	ஓ ய .	ெமாத்தமாக	அ வைர,	57	படங்களில்
ந த்தி ந்த	கமைல	சப்பாணியாக	ந க்க	ைவத் 	கவனத்ைத	கவரைவத்தைதப்
ேபால,	அ வைர	7	படங்களில்	ந த்தி ந்த	ரஜினிைய	'பரட்ைட'	என்ற	ஒ
வித்தியாசமான	கதாபாத்திரத்தில்	பரிணமிக்க	ைவத் ,	இ 	எப்ப யி க் ?'
என் 	16	வயதினிேல	படத்தில்	பாரதிராஜா	தமிழ்	சினிமா	ரசிகர்கைளக்	ேகட் க்
ெகாண் ந்தேபா ,	மைலயாளத்தில்	அரவிந்தன்	ஆந்திர	மைலவாழ்	மக்கைள
ந க்க	ைவத் ,	இராமாயணக்	கதாபாத்திரங்களின்	பின்னணியில்	'காஞ்சன	சீதா'
என்ற	படத்ைத	எ த் ,	இந்திய	திைரப்பட	வரலாற்றில்	தனக்ெகன	நிைலயான	ஒ



இடத்ைத	ஸ்தாபிக்கத்	ெதாடங்கிய ம்	அந்த	ஆண் ல்தான்	நிகழ்கிற .

ஹன்சாவேடகர்	என்ற	மராத்திய	ந ைகயின்	கைதயில்,	ஸ்மிதா	பாட் ைல	ஓர்
அற் தமான	கதாபாத்திரத்தில்	ந க்க	ைவத் ,	' மிகா'	(The	Role)	என்ற
வித்தியாசமான	படத்ைத	,	மிக	வித்தியாசமான	வண்ணத்தில்,	 திய
பைடப்பாற்றல்	திறன்	ெகாண்ட	பின்னணி	ஒலிகேளா ,	ஷ்யாம்	ெபனகல்,	படம்
இயக்கி	ெவளியிட்ட ம்	அேத	ஆண் ல்தான்.	கிரிஷ்கர்னாட்,	ெபனகலின்	அந்த
மிகா'	படத்திற் 	திைரக்கைத	வசனம்	எ த,	ேகாவிந்	நிஹலானி	ேகமராைவ

ைகயாண் ந்தார்.

அம்ஜத்காைன ம்	சஞ்சீவ்	 மாைர ம்	ச ரங்க	ஆட்டக்காரர்களாக,
பாத்திரங்களாக்கி,	இந்தியில்,	பிேரம்சந்தின்	சி கைத	ஒன்ைற	,	சத்யஜித்ேர
'சத்ரஞ்-	ேக	–	கிலாரி’	(The	Chess	Players)	என்ற	படத்ைத	எ த் ,	உலக
சினிமா	அரங்கில்	சலசலப்ைப	ஏற்ப த்திய ம்,	அந்த	ஆண் ல்தான்.	வங்காள
இயக் நர்	மி ணால்	ெசன்	'ஒக	ஊரிக	கதா'	என்ற	படம்	இயக்கி,	சினிமா க்
எத்தைன	பரிமாணங்கள்	உண் 	என் 	வியக்க	ைவத்த ம்	அந்த	ஆண் தான்.
உலக	ெதாைலக்காட்சி	ரசிகர்கைள,	மீள ம்	சினிமா	திைரக் 	இ த் 	வரத்தக்க
அளவில்,	பிெரஞ் 	ேதசத்தின்	’ திய	அைல'	சினிமா	இயக் நர்களில்	ஒ வரான
'ட் ஃேபைவ’	ந க்கைவத் ,	'Close	Enconuters	of	the	third	kind'	என்ற
விஞ்ஞான	 ைனவியல்	கைதெயான்ைற	படமாக்கி,	உலக	சினிமா	ரசிகர்கைள,
மீள ம்,	சினிமாத்திைரைய,	பார்க்கைவத் ,	சாதைனகள்	 ரிந்த	ஸ் வன்
ஸ்பீல்ெபர்க்,	அேத	ஆண் ல்தான்	சினிமா,	ெதாைலக்காட்சியால்	அழிந் விடா
என் 	நம்பிக்ைக ட் ம்	வண்ணமாக	அந்தப்	படத்ைத	இயக்கி	ெவளியிட்டார்.
அந்த	ஆண் ல்தான்	தமிழ்	சினிமா	ரசிகர்களால்,	தமிழக	அரசியலில்	என்ன
மாற்றத்ைத	விைளவிக்க	 ம்	என்பைத	நி பிப்பைதப்	ேபால,	எம்.	ஜி.	ஆர்.
தமிழகத்தின்	 தல்வரானார்.
ேமற் றித்த	 ழலின்	பின்னணியில்,	பா மேகந்திரா,	கன்னடத்தில்	'ேகாகிலா'
என்ற	வித்தியாசமான	படத்ைத ம்,	பாரதிராஜா,	52	வாரங்கள்	ஓ ய	'கிழக்ேக
ேபாகிற	ரயிைல ம்’	25	வாரங்கள்	ஓ ய	கமல்	ந த்த	சிகப் 	ேராஜாக்கைள ம்,
மேகந்திரன்	ரஜினிைய	வித்தியாசமான	பாத்திரத்தில்	அலட்டல்	இல்லாமல்	ந க்க
ைவத் 	’ ள் ம்	மல ம்'	என்ற	படத்ைத ம்.	 த்ைரயா	ேகமரா	ேகாணங்கள்,
காட்சியின்	கனத்திற் ம்,	களத்திற் ம்,	உணர்விற் ம்	ஏற்ப	எப்ப 	அைமப்ப
என்பதைன,	தமிழ்	சினிமா	ரசிகர்க க் 	 விதமாக	சித்திரித் ,	கம ம்
ரஜினி ம்	ந க்க	'அவள்	அப்ப த்தான்'	என்ற	படத்ைத ம்,	அேத	ஆண் ல்	(1978)
நடந்த	உலக	திைரப்பட	விழாவில்	'இந்தியன்	பேனாரமா’	என்ற	ப தியில்	பிற	இந்திய
ெமாழியின்	 றிப்பிடத்தக்க	படங்கேளா 	இடம்ெபற்ற	'அவர்கள்'	என்ற	படத்ைத
பாலசந்த ம்,	மைலயாளத்தில்,	ஒ 	சர்க்கஸ்	 டார	பின்னணியில்,	'தம் ’	என்ற
தன 	3ஆவ 	படத்ைத,	அரவிந்த ம்	தந்த	அந்த	ஆண் ல்,	இந்திய	அர ,



சிறந்த	படம்	என்ற	வி க் 	த தி	வாய்ந்த	படங்கேள	இல்ைல	என்
அறிவித்த .

அப்ப 	இந்திய	அர 	அறிவித்த	அேத	1978ல்தான்,	ேதசாய்	என்ற	கதாபாத்திரம்
தன்ைனச்	 ற்றி	நடக்கிற,	பலாத்காரங்கைள,	கண் ற் ம்,	அைவகளிலி ந்
தன்ைன	 ரப்ப த்திக்	ெகாள்கிற,	கதாப்பாத்திரத்தின்	கைதயைமப்பில்,
அரவிந்த்	ேதசாயின்	விந்ைதயான	விதி	என்ற	ெபயரில்,	'அரவிந்த்	ேதசாய்’	-	'கி
அஜித்	தஸ்தன்’	என்ற	ஒ 	வித்தியாசமான	கைத	இந்தியில்	படமாக்கப்பட்
ெவளிவந்த .	'ேகாடரி டன்	ஒ 	மனிதன்’	என் 	ெபா ள்ப ம்ப யாக,	'பர ராம்'
என்ற	படத்ைத	வங்காளத்தில்,	மி ணாள்ெசன்	இயக்கி	ெவளியிட்ட ம்	அந்த
ஆண் ல்தான்.	அேத	இந்தி	ெமாழியில்தான்,	அமிதாப்பச்சன்	ந த் 	 ள்
கிளப்பிய,	'அமர்	அக்பர்	அந்ேதாணி'	என்ற	பட ம்	வந்த .	உலகத்	திைரப்பட
விழாவில்	’இந்தியன்	பேனாரமா’வில்	ெஜயகாந்தனின்	கைதயான	'சில	ேநரங்களில்
சில	மனிதர்கள்'	பீம்சிங்	இயக்கத்தில்	இடம்	ெபற் ,	தமிழ்	சினிமாவில்	இப்ப ம்
கைதகைள	படம்	பண் கிறார்கள்	என் 	பிறெமாழி	திைரப்பட	கைலஞர்கைள
கவனப்ப த்திய ம்	அந்த	ஆண் ல்தான்.	கிட்டத்தட்ட,	இேத	நிைல,	ேம ம்	சில
ஆண் க க் 	நீ த்த 	என் 	ெசால்லாம்.

1979ல்	பாரதிராஜா	இயக்கிய	' திய	வார்ப் கள்'	25	வாரங்கள்	ஓ ய .	அதன்
இந்திப்	பதிப்பான	'ேஸால்வா	ஸாவன்'	கல்கத்தாவில்	25	வாரங்கள்	ஓ ய .
அதைனத்	ெதாடர்ந் ,	பாரதிராஜா	-	நான் 	 ேவட் ம்	அைரக்ைக	சட்ைட ம்
கண்களில்	அகன்ற	கண்ணா ம்	அணிவித் ,	கவர்ச்சியற்ற	க த்த	இைளஞைர
கதாநாயகனாக,	அப்பாவி	கிராமத் 	வாத்தியார்	பாத்திரத்தில்,	1953ல்	பிறந்த
பாக்யராைஜ	கதாநாயகனாக	ந க்க	ைவத் 	எ த்த	'நிறம்	மாறாத	 க்கள்'	என்ற
படம்	தமிழகத்தில்	100	நாட்கள்	ஓ ய .	அதல்ல	ஆச்சரியம்.	இலங்ைகயில்	இந்த
படம்	52	வாரங்கள்	ஓ ய .	பா மேகந்திரா	கைலப்பைடப்பாக	'அழியாத
ேகாலங்கள்'	என்ற	படம்	ெவளியிட்ட 	அந்த	ஆண் ல்தான்.	மேகந்திரன்
'உதிரிப் க்கள்'	என்ற	ஒ 	படத்ைத	ஆரவாரமில்லாமல்	அழகாக	எ த் த்	தந்தார்.
பாக்கியராஜ்	தன் ைடய	 தல்	படமான	' வரில்லா	சித்திரங்கள்’	இயக்கி	அந்தப்
பட ம்	75	நாட்கள்	ஓ ய .	தமிழ்	சினிமாவில்	திைரக்கைத	அைமப்பதில்	மிக
வித்தியாசமான	இந்த	பாக்கியராஜ்,	பாரதிராஜா டன்	1976ல்	ஒன்றாக	இைணந்
1979ல்	பிரிந் 	ேபானார்.
மேகந்திரனின்	' ள் ம்	மல ம்'	இந்தியன்	பேனாரமாவில்	இடம்	ெபற் 	ெப ைம
ேசர்த்த 	அந்த	ஆண் ல்தான்.	 ைர	என்ற	இயக் நர்	ேஷாபாைவ	ந க்க
ைவத் ,	இயக்கிய	'பசி'	என்ற	படம்	இந்திய	அரசின்	ெவள்ளிைய	பரிசாகக்
ெகாண் 	வந்த .	எ த்தாளர்	ெஜயபாரதி	' ைச'	என் 	ஒ 	ேசாதைனப்	படம்
எ த்தார்.



மைலயாளத்தில்	அரவிந்தன்,	அேத	ஆண் ல்	தன் ைடய	அ த்த	படமான
'எஸ்தப்பன்'	-ஐ	எ த் ,	 ழந்ைதகைள	 தம்	வ 	என	பய த் ம்
' ம்மட் ’ைய ம்	எ த் ,	எல்ேலாைர ம்	நிமிர்ந் 	பார்க்க	ைவத்தார்.	வங்காள
ெகளதம்	ேகாஷ்,	'மா மி’	என்ற	ஒ 	வரலாற் ச்	சிறப் மிக்க	படத்ைத	இயக்கி
ெவளியிட்டார்.	மி னாள்	ெசன்	பல	விமர்சகர்களால்	பாராட்டப்பட்ட	'Ek	Din
Pratidin'	என்ற	படத்ைத	இயக்கி	கவனத்ைதக்	கவர்ந்தார்.
ஜான்	ஆப்ரஹாமின்	'அக்ரஹாரத்தில்	க ைத’	இந்தியன்	பேனாரமாவில்	இடம்
ெபற்ற	ஆச்சரிய ம்	நிகழ்ந்த .

ெஜயகாந்தனின்	இன்ெனா 	கைதயான	ஒ 	ந ைக	’நாடகம்	பார்க்கிறாள்'	என்
லட் மி	ந த் 	பீம்சிங்	இயக்கிய	படம்	-	தமிழ்படம்	-	இந்தியன்	பேனாரமாவில்
இடம்ெபற் 	ெப ைம	ேசர்த்த .	அதற் ப்	பிற 	என்னதான்	ஆயிற் 	தமிழ்
சினிமாவிற் ?

இந்திய	சினிமா	என்ப 	அதன்	கலா ர்வமான	அர்த்தத்தி ம்,	ச க	ரீதியிலான
சிந்தைனயி ம்,	ஒ 	ேசாகமான	அ பவேம	-	1955	ஆம்	ஆண் 	வைரயி ம்.
ஒ 	உண்ைமயான	இந்திய	சினிமா,	ஒ 	யதார்த்தமான	இந்திய	ச கத்தின்
பிரதிபலிப்பாக ம்,	19	ஆம்	 ற்றாண் ன்	உலக	அரங்கில்	ஒ 	வளர்ச்சிப்	ேபாக்ைக
ெகாண் ந்த,	ஒ 	 திய	கைல	வ வமாக,	சினிமாவின்,	உரித்தான
கலாப் ர்வமான	தாக்கத்ேதா ,	1955ல்	தான்	'பதர்	பாஞ்சாலி’	என்ற	ெபயரில்,
சத்யஜித்ேரயால்	உ வாக்கப்பட் 	ெவளிவந்த .

ஆனா ம்,	அதற் ப்பிற ம்,	ஒ 	மிகப்ெபரிய	மாற்றம்	பரவலான	அளவில்,	இந்திய
சினிமாவில்	நிழ்ந்ததாக,	ெசால்ல	 யா .	சினிமாைவ,	ஒ 	 திய	கைல
வ வமாக ம்,	மற்ற	எல்லாக்	கைலகைள ம்	ேபாலேவ,	ஒ 	யதார்த்தமான	ச க
அைமப்பில்,	அதன்	பங் 	 றிப்பிடத்த ந்த 	என்ற	உணர்ேவா ம்,
ெசயல்ப வதற் ,	விரல்	விட் 	எண்ணிவிடக் ய	அளவிற் ,	சில
இயக் னர்களின்	ெசயல்பாட் ற் 	'பதர்	பாஞ்சாலி'	வழிவ த்த 	என்ப
உண்ைமதான்.	ஏறத்தாழ,	சத்தியஜித்ேர	ஆரம்பித்தேபாேத,	அேத	மாதிரியான	ஒ
உண்ைமயான	கைலப்பைடப்பாக	சினிமாைவ	ைகயாள	ஆரம்பித்த	மி னாள்	ெசன்,
ரித்விக்கதக்	ேபான்றவர்க ம்	சரி,	 ற்றாக ம்	 திய	தைல ைறயினராக,	பிலிம்
ைபனான்ஸ்	கார்ப்பேரஷனின்	உதவியால்,	நல்ல	சினிமாைவ	இந்தியாவிற் ம்,
இந்தியாவின்	சார்பாக	உலக	அரங்கி ம்	நிகழ்த்தத்	ெதாடங்கிய,	மணிெகௗல்,
க்கேதவ்,	சத்யேதவ்	 ேப	,	சித்தானந்த	தாஸ்	 ப்தா	அ ர்	ேகாபால

கி ஷ்ணன்,	 மார்	சஹானி,	கிரீஷ்	கர்னார் 	ேபான்றவர்க ம்	சரி,	அல்ல ,	ஒ
ேமாசமான	வியாபார	அைமப்பி ம்,	 ய	வைரயில்,	சினிமாைவ	ஒ 	ச கத்தின்
யதார்த்த	கைல	அம்சமாக,	உ வாக் வதில்	 ந்த	வைர	 யற்சிகள்
ேமற்ெகாண்ட	கல்கத்தாதபன்	சின்ஹா ம்,	பம்பாயின்	ஹிரிஷிேகஷ்	 கர்ஜி ம்,



பா 	பட்டாச்சார்யா ம்,	ஷியாம்	ெபனக ம்,	ெசன்ைனயின்	 த்ரய்யா
ேபான்றவர்க ம்	சரி,	1921ல்	ெவளிவந்த,	இந்தியாவின்	 தல்	சினிமா
தாதாசாேகப்	பால்ேகயின்	'ராஜா	ஹரிச்சந்திராவிலி ந் 	இன் 	வைர	-
சினிமாைவ,	அதன்	உண்ைமயான	கைல	வ வத்தின்	சாத்தியக் கேளா 	ச க
யதார்த்தங்களின்	இயல்ேபா 	தயாரித்தால்,	அ ,	மக்கைள	உற்சாகப்ப த்தா ,
வியாபார	மாகா 	என்ற	ெகாள்ைகேயா ,	வியாபாரப்படங்கைள	தயாரித்
அளித் க்	ெகாண் க் ம்.	இந்திய	வியாபார	சினிமா	உலைகப்	ெபா த்தவைர,
ஒ 	ெபரிய	மாற்றம்	எதைன ம்	ெகாண் வந் விட	 யவில்ைல	என்ப தான்
உண்ைம	.
இதற்கான	காரணங்கள்,	பல	 கங்கைளக்	ெகாண்ட .	ஆனா ம்,	இந்திய
சினிமாவின்	இந்த	இயல் 	மாற்றப்படக்	 ய .	ஒ 	ஒ ங்கிைணந்த	 த்தம்,	பல
ைனகளில்,	பல	களங்களில்,	பல்ேவ 	தரத்தினில்,	நிகழ்த்த	ேவண் ய,

காலகட்டம்	இ .

தமிழ்	பட	 ழ்நிைலயில்,	இந்த	 த்தம்	இன்ன ம்	க ைமயாக	நடத்தப்பட
ேவண் ய	ஒன் .

1918	ஆம்	ஆண் லி ந் ,	சமீப	காலம்	வைர,	அயல்	நாட் ப்படங்கைள,
இந்தியாவிற் 	இறக் மதி	ெசய் ,	விநிேயாகம்	ெசய்வதில்	அெமரிக்காேவ
ெப ம்பங் 	வகித்தி க்கிற .

சினிமா	என்கிற	இந்தக்	கைல,	இத ைடய	வரலாற் 	ரீதியாகப்	பார்க் ம்ேபா ,
பல்ேவ 	நாட் 	நல்ல	சினிமாக்கள்	இன்ெனா ,	அயல்நாட் 	சினிமாவி ைடய
ஒ 	 திய	கலா	அ ைறையக்	கண் 	வியந் ,	அதன்	தாக்கத்தின்	 லம்
ேவ 	 திய	பரிமாணங்கைள,	சினிமா	என்கிற	கைல	ெவளிப்பாட் ச்	சாதனத்தில்
ேசர்த்தி க்கிற	 யற்சியாகத்தான்,	உலக	சினிமா	வளர்ச்சி	அைடந்தி க்கிற .

உதாரணமாக,	1903ல்	'ேபார்ட்டர்’	எ த்த	'The	Great	Train	Robbery'	என்கிற
ஆரம்ப	காலத் 	சினிமா,	1915ல்,	சினிமாவின்	 லமாக,	ஒ 	கைத	ெசால் ம்
வ வத்ைத	(Narration)	ைகயாள	 ம்	என் 	Griffith	என்ற	இயக் நைர	நம்ப
ைவத் 	'Birth	of	Nation'	என்ற	மற்ெறா 	ைமல்கல்ைல	சினிமாவில்	ஸ்தாபிக்க

ந்தி க்கிற .

ஒ 	அைச ம்	 ைகப்படங்களின்	ெதா ப் 	என்றி ந்த	சினிமாக்	கைலக் ,
ேகமரா,	எ ட் ங்,	சினிமா	ந ப் 	என்ற	 திய	நிைலக்களன்கைளத்	தந் ,	சிந்திக்க
ைவக்க	கிரிபத்தின்	இந்த	 யற்சி,	 ேகாள	ரீதியாக,	தத் வ	ரீதியாக,
அெமரிக்காவின்	இன்ெனா 	 வமான	ேசாவியத்	ரஷ்யாவில்	கைத	அைமப்
ைற,	Montage	,	லயம்	என்கிற	 திய	கைல கங்கேளா 		Mother,	Battleship

Potemkin	ேபான்ற	சினிமாவின்	இன் ம்	ேவ 	 திய	பரிமாணங்கள்
ெவளிப்ப த்தப்படக்	காரணமாக	இ ந்த .	அேதேபால,	ேசாவியத்	 ஷ்யாவின்



ஐன்ஸ் னின்	1928ன்,	Sound	Film	Statement,	பிரிட்ட	னில்	1934ல்	Song	of
Ceylon,	1936ல்	NightMail	ேபான்ற	நல்ல	கைலப்பைடப் க க் 	காரணமாக
இ ந்தி க்கிற .

ேப ம்	படம்	என்ப 	 ைகப்படம்	பி க்கப்பட்ட	நாடகம்	அல்ல.	இ 	ஒ 	 திய
கைலவ வம்	என் ,	உலக	அரங்கில்	Jean	Renoir	-	ம்	(1938),	1941ல்	Citizen
Cane	 லமாக,	Orsonwells	ேபான்றவர்க ம்,	வ வான	கைலப்	பிரகடனம்
ெசய்வதற் ம்,	பரஸ்பர	நல்ல	சினிமாக்களின்	பரிமாற்ற ம்	அதன்	கலாப் ர்வமான
தாக்கங்க ேம,	 திய	சிந்தைனக் 	வழி	வ த் 	சினிமாவின்	வளர்ச்சிக் த்
ைணயாக	இ ந்தி க்கிற .

தல்	உலக	 த்தத்திற் ம்	பிற 	இந்தியாவில்	திைரயிடப்ப கின்ற	அயல்	நாட்
படங்கள்,	அெமரிக்க	விநிேயாக	 ைறயின்	காரணமாக	ஹாலி ட் ல்
தயாரிக்கப்பட்ட	சண்ைடப்படங்க ம்,	ெமேலா ராமாக்க ம்	தவிர,
பிரான்சிலி ந் 	ஒ 	சினிமாேவா,	ேசாவியத்	 னியனிலி ந் 	ஒ 	சினிமாேவா
அல்ல 	இத்தாலி,	ஸ்வீடன்,	ஜப்பான்	ேபான்ற	நா களில்	இ ந் 	படங்கேளா,
இந்தியாவில்	திைரயிடப்பட	 யாத	ஒ 	 ர்ப்பாக்கிய	 ழ்நிைல,	-	இந்தியாவில்
தயாரிக்கப்பட்ட	இந்தியா	சினிமாைவ	ஒ 	யதார்த்தமான	ச கத்திலி ந் ,	ஒ
திய	கைல	வ வத்தின்	வளர்ச்சிப்	ேபாக்கிலி ந் ,	அந்நியப்ப த்தி	சினிமாைவப்
ெபா த்தவைர,	உலக	அரங்கில்,	அதிகப்	படங்கள்	எண்ணிக்ைக	அளவில்
தயாரிக்கப்பட் ம் ட,	ஒ 	 திய	கைல	வ வத்தின்,	எந்த	அம்சத்ைத ம்
ஸ்வீகரித் க்	ெகாள்ளாமல்,	'உற்சாகப்	ப த் தல்'	என்ற	ஒேர	தன்ைமைய	மட் ம்
ெகாண் ,	மக்க ைடய	சினிமா	ரசைனைய,	ஒ 	பரவலான	 ைறயில்,
தப்பித்ேதா ம்	நிைலெகாண்ட	ஒ 	அசிங்கமான	மனநிைலைய	வளர்ப்பதி ம்,
நிழல்களில்	தி ப்தி	அைடகிற	ஒ 	 ர	மனப்ேபாக்கிற் 	தீனி	ேபா வதற் ம்
பயன்ப த்தி,	ெவ ம்	கன கைள,	இந்த	சினிமா	என்ற	ெவளிப்பாட்
சாதனத்தின்	 லமாக,	வியாபார	உலகம்	ைகயாள்வதிலி ந் ,	ஒ 	ம மலர்ச்சிக்
காலத்தின்	பங் தாரர்களாக,	கைலயின்	மற்ற	 ைறகளில்	விழிப் ணர்ச்சி
ஏற்ப த்த	 ந்த	சிலரால்	 ட,	சினிமா	என்ற	இந்தப்	 திய	கைல	வ வத்தில்
ஒன் ம்	ெசய்ய	இயலா 	ேபான .

����	2003
	

	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



8.	�����	������	-	2		
	

		

	

ஐம்பதாவ 	ேதசிய	திைரப்பட	வி கள்	அறிவிக்கப்	பட் க்கிற .	2002	ஆம்
ஆண் ற்கான,	தமிழில்	சிறந்த	மாநில	ெமாழித்	திைரப்படமாக	மணிரத்னம்
இயக்கிய	'கன்னத்தில்	 த்தமிட்டால்'	ேதர் 	ெசய்யப்பட் க்கிற .	இந்தப்
படத்திற் 	ஆ 	வி கள்	.	சிறந்த	பாடலாசிரியர்	வி 	கவிஞர்
ைவர த் க் 	(ஐந்தாவ 	 ைறயாக	ேதசிய	வி ),	சிறந்த
இைசயைமப்பாளர்	வி 	ஏ.ஆர்.ரஹ்மா க் ,	அந்தப்	படத்தில்	ந த்த
கீர்த்தனாவிற் 	சிறந்த	 ழந்ைத	நட்சத்திர	வி 	ஸ்ரீகர்	பிரசாத்திற் ,	சிறந்த
படத்	ெதா ப்பிற்கான	வி ,	சிறந்த	ஒலிப்பதிவாள க்கான	வி 	ஏ.	எஸ்.
லட் மி	நாராயண க் .

ஆனால்,	நம்	தமிழ்	சினிமா	ேதசிய	வி கைளப்	பற்றி	அக்கைற
எ த் க்ெகாள்வ	தில்ைல.	ேதசிய	வி 	வழங்கப்பட்டால்,	படம்	ஓடாேதா	என்
ட	ஒ 	அபிப்ராயம்	உண் .	எ த் 	ஆஸ்கர்	வி 	பற்றி,	சமீப	காலங்களில்

தான்,	தமிழ்	சினிமாக்	கைலஞர்கள்	அக்கைற	ேமற்ெகாண் க்கிறார்கள்.	2002ல்
ெவளியான	இந்திய	ெமாழிக க்கான	திைரப்	படங்களிேல,	சிறந்த	படத்திற்கான
வி ,	 த்த	ேதப்	தாஸ்	 ப்தா	இயக்கிய	‘ேமாண்ேடா	ேமயர்	உபாக்கியாள்'	என்ற
வங்கெமாழி	படத்திற் க்	கிைடத்தி க்கிற .	வங்காள	சினிமா,	இந்திய
அளவிலான,	சிறந்த	படம்,	சிறந்த	இயக் நர்,	சிறந்த	ந ைக,	சிறந்த	திைரக்கைத,
சிறந்த	 தல்	படம்	என் 	ஐந் 	ேதசிய	வி கைளப்	ெபற்றி க்கிற .

மைலயாளத்தில்,	அ ர்	ேகாபாலகி ஷ்ணன்	இயக்கிய	'நிழல் த் ’	படத்திற்
மாநில	ெமாழிக்கான	ேதசிய	வி 	கிைடத்தி க்கிற .	30	வ டங்களாக
மைலயாளத்	திைரப்	படங்கைள	இயக்கி	வ ம்	அ ர்	ேகாபாலகி ஷ்ண க் ,	இ
ஒன்பதாவ 	படம்.	30	வ டங்களாய்	9	படங்கள்	தான்	இயக்கி	யி க்கிறார்.	இந்த



மைலயாளப்	படத்திற்கான	தயாரிப் 	ெசல 	60	லட்ச	 பாய்.	ேராட்டர்டாமில்	உள்ள
ஹீபர்ட்	பால்ஸ்	என்ற	அைமப் ம்,	பிரான்ஸ்சில்	உள்ள	ஆர்ட்	ேசம்	இண்டர்	ேநஷனல்
என்ற	அைமப் ம்,	இந்த	மைலயாளப்	படத்திற்கான	தயாரிப் 	ெசலவிற் 	உதவி
ெசய்ய,	ஒ 	கணிசமான	ெதாைகைய,	தன் ைடய	ெசாந்தப்	பணத்திலி ந் ம்
ெசல 	ெசய் ,	அ ர்	ேகாபாலகி ஷ்ணன்	இந்த	தயாரிப் 	ெசலைவ
ஈ கட் யி க்கிறார்.
இவ ைடய	 ந்ைதய	படமான	"கதா ஷன்''	என்ற	மைலயாளப்படம்	 ட,
ஜப்பானின்	மிகப்	ெபரிய	ெதாைலக்காட்சி	நி வனமான	'நிப்பான்'	என்ற
அைமப்ேபா 	ேசர்ந் 	தயாரிக்கப்பட்ட	 ட் த்தயாரிப் தான்.

நம் ர்	கமல்ஹாசன்	 ட	அவ ைடய	"ம தநாயகம்"	படத்திற் ,	யாராவ
ெவளிநாட் 	தயாரிப்பாளர்கள்	 ட் த்	தயாரிப்பாக,	ெசலவிட
ன்வரமாட்டார்களா	என் 	ஆண் க்	கணக்காக	 யற்சி	பண்ணிக்

ெகாண் க்கிறார்.
"நிழல் த் '	என்ற	இந்த	மைலயாளப்	படம்	50	நாட்களில்	படமாக்கப்பட் க்கிற .
ஆனால்	1998ேலேய,	இதற்கான	திைரக்கைதைய	அ ர்	எ தியி க்கிறார்.
இந்தப்படம்,	 க் ேபா பவ க் ம்	அவன 	மனசாட்சிக் ம்	இைடேய	நடக் ம்
மனப்ேபாராட்டங்கள்	பற்றிய .	இப்ப 	ஒ 	கைதக்க ைவ	சினிமாவாக்க
ேவண் ம்	என்ற	எண்ணம்	14	ஆண் க க் 	 ன்னேர,	அ ரின்	மனதில்
ேதான்றியி க்கிற .	அ ர்	தன் ைடய	"மதி கள்”	என்ற	படத்ைதப்	படமாக்கிக்
ெகாண் ந்த	ேபா ,	மைலயாள	எ த்தாளர்	ைவக்கம்	 கம்ம 	பஷீரின்,
த்தகத்ைதப்	ப த் க்	ெகாண் ந்த	த ணங்களில்,	"நிழல் த் ”	படத்திற்கான
க 	உதயமானதாய்	ெசால்கிறார்.
பஷீரின்	வாக்கியம்	–

	"நான்	மரணத்ைதக்	கவனித் க்	ெகாண் க்கிேறன்"

ேகரள	மாநிலத்தின்,	கைடசி	 க் ப்	ேபா ம்	மனிதனின்	ஜனார்த்தன	பிள்ைள	-
ேபட் 	ஒன்ைற	ப த் விட் ,	இந்தப்படத்தின்	திைரக்கைதக்கான	 தல்	எ த்
வ வம்	ெகா த்ததாக	அ ர்	ெசால்கிறார்.
சினிமாவின்	அந்திம	காலத்தில்,	நம்	தமிழ்	சினிமாக்காரர்கள்,	ஆஸ்கர்	வி க்
யற்சிக்கிறார்கள்.	'ேகன்ஸ்'	ேபான்ற	உலக	திைரப்பட	விழாக்களிேல

பார்ைவயாளராக	கலந் 	ெகாள்கிறார்கள்.	கண்ெகட்ட	பிற ,	காலம்	கடந் ,
ரிய	நமஸ்காரம்	பண் கிறார்கேளா	என் 	ேதான் கிற .

1980	 தல்	1990	வைர,	இந்திய	திைரப்பட	தயாரிப்பின்	உச்சக்கட்டம்.	1980ல்
தமிழில்	ெவளிவந்த	07	திைரப்படங்க ம்	வண்ணத்தில்	பாரதிராஜா,	அந்த
ஆண் 	இரண் 	தமிழ்ப்படங்கைள	இயக்கினார்.	"நிழல்கள்,"	"கல் க் ள்	ஈரம்",



(இதில்	பாரதிராஜா	ந க்க ம்	ெசய்தார்.	அந்த	ஆண் 	"நிறம்	மாறாத	 ஷ்பங்கள்"
என் 	மைலயாளத்தி ம்,	ெரட்ேராஸஸ்	என் 	இந்தியி ம்	தன் ைடய	படங்கைள
ேவற் 	ெமாழிக க் 	அ ப்பினார்.	" ட்டாத	 ட் க்கள்'',	"ஜானி',	ஆகிய
படங்கைள	இயக்கிய	மேகந்திர க் ,	அந்த	ஆண் ல்	"ெநஞ்சத்ைத	கிள்ளாேத'
படத்திற்காக	ேதசிய	அளவில்	சிறந்த	படமாக	ெவள்ளி	வி ைதப்	ெபற் த்தந்த .
அந்தப்	படத்தில்	வி ந் ம்	வி யாத	காைலப்	ெபா தில்,	ஜாகிங்பண் கிற	ஒ
அற் தமான	பாடல்	காட்சிைய	ஒளிப்பதி 	ெசய்தி ந்த	அேசாக் மா க்
ஒளிப்பதிவாள க்கான	வி 	-	ஒலிப்பதிவாள க்கான	வி
எஸ்.ராமநாத க் 	என் 	வி களாய்	அள்ளிக்	 வித்த	அந்த	ஆண் ல்,
பா மேகந்திராவின்	“அழியாத	ேகாலங்கள்"	இந்தியன்	பேனாரமாவில்	இடம்
ெபற்ற .

33	வாரங்கள்	ஓ ய,	 .ராேஜந்தரின்	"ஒ தைல	ராகம்”	அந்த	ஆண் ல்தான்
தமிழில்	நிகழ்ந்த .	உயரங்க க் ப்	ேபாயி க்க	ேவண் ய,	 த்ரய்யா,	அந்த
ஆண் ல்தான்	“கிராமத் 	அத்தியாயம்"	படம்	இயக்கி	ேதாற் ப்ேபானார்.

வங்காளத்தில்,	மி ணாள்	ெசன்	அந்த	ஆண் ல்,	"அகாேல	சந்தாேன”	(பஞ்சத்ைத
ேத )	என்ற	படத்ைத	இயக்கி,	ெவளியிட்டார்.
1981ல்	இந்திய	அர 	நிதி	உதவிேயா ,	5	ேகா யில்	ரிச்சர் 	ஆட்டன்பேரா	இயக்கி
ெவளியிட்ட	"காந்தி"	திைரப்படம்	ஆஸ்கர்	வி ைதப்	ெபற்ற .	அ
இந்தியா க் ரிய	ெப ைமயாக	ஏற் க்ெகாள்ள	 மா	என் 	ெதரியவில்ைல.
ேகாவிந்த்	நிஹலானி	அந்த	படத்தில்	இரண்டாவ 	 னிட் ல்	ெதாழில்	 ட்பக்
கைலஞராக	பணி ரிந்தார்.	காந்தி	படம்	ஆஸ்கர்	வி 	ெபற்ற	அந்த	ஆண் ல்
தான்,	"லாரன்ஸ்	ஆஃப்	அேரபியா'',	"டாக்டர்	ஷிவாேகா''	ேபான்ற	படங்கைள
இயக்கிய	ேடவிட்லீ க் ,	எபிக்	ஸ்கீரினர்	(Epic	Screener)	என்ற	வி ைத
ஆஸ்கர்	அளித்த .	அந்த	ஆண் ல்	பாலசந்தரின்	“தண்ணீர்	தண்ணீ க் ,"
ேதசிய	வி தான	ெவள்ளி ம்,	சிறந்த	திைரக்கைதக்கான	வி ம்	கிைடத்தன.

25	வாரங்கள்	ஓ ய	“அைலகள்	ஓய்வதில்ைல”,	ெத ங்கில்	“சீதம்மா	சிலக்க”
என்ற	ெபயரில்	100	நாட்கள்	ஓ 	சாதைன	பைடத்த .

பாரதிராஜாவின்	"நிழல்கள்"	1981ல்	இந்தியன்	பேனாரமாவில்	இடம்	ெபற்ற .
மேகந்திரனின்	"நண் "	என்ற	சிறந்த	கைதயம்சம்	ெகாண்ட	திைரப்படத்ைத
இயக்கிய	அந்த	ஆண் ல்,	பாக்யராஜ்,	வியாபார	ரீதியில்	மி ந்த	ெவற்றி	ெபற்ற
படமான	"ெமௗனகீதம்",	"இன் 	ேபாய்	நாைள	வா",	"வி ம்	வைர	காத்தி "
என் 	 ன் 	படங்கைள	இயக்கி	ெவளியிட்டார்.	இந்த	ஆண் ல்,	சிறந்த	 ைண
ந க க்கான	வி ைதப்	ெபற்ற	சந்திரேசகர்	ந த் 	மிக	வித்தியாசமாக,
"பாைலவனச்ேசாைல”	என்ற	படம்	ெவளிவந் 	ெவற்றிகரமாக	ஓ ய	அந்த
ஆண் ல்,	1950களில்,	இந்திய	பாகிஸ்தான்	பிரிவிைனயின்ேபா 	மக்கள்



அைடந்த	ெசால்ெலாண்ணா	ேசாகங்கைள	"சின்ன	ெமளல்”	என்ற	அற் தமான
வங்க	ெமாழி	படத்ைதத்	தந்த	நிமாய்ேகாஷ்,	தமிழில்	" றாவளி”	என் 	ஒ
படத்ைத	இயக்கி	ெவளியிட்டார்.	யா ைடய	கவனத்ைத ம்	ெபறா 	ேபான
அந்தப்படம்.
இன்றள ம்	இைசக்காக	நிைனத் ப்	பார்க்கப்ப கிற,	ேக.விஸ்வநாத்தின்
சங்கராபரணம்,	ெமாழி	எல்ைலகைளத்	தாண் ,	சினிமாவாய்	ெஜயித்த ம்	அந்த
ஆண் ல்தான்.	பிெரஞ் 	ேதசத்தின்	நி ேவவ்	இயக் நர்களில்	ஒ வரான	"ட் பத்
இயக்கத்தில்	"Last	Metro"	என்ற	படம்	உலக	திைரப்பட	விழாக்களிேல
திைரயிடப்பட்ட .	"சத்கதி"	என் ம்	"பாலா"	என் ம்	இரண் 	படங்கைள
சத்யஜித்ேர	அந்த	ஆண் 	இயக்கி	ெவளியிட்டார்.	பரதநாட் யக்	கைலஞர்
பாலசரஸ்வதிையப்	பற்றி	அப்ப 	ஒ 	ஆவணப்படம்	எ க்க	 மா	என்ப
இன்றள ம்	ேகள்விக் றிதான்.	கடற்கைரயில்	பாலசரஸ்வதி	நடனம்	ஆ கிற
அந்த	காட்சியைமப் ம்	படப்பி ப் ம்,	காலத்ேதா 	கைரந் 	ேபாக யாத	சினிமா	-
கடற்கைரயில்,	கடற்காற்றில்	மணல்பரப்பில்,	உைட	கைலய,	ஒப்பைன	கைலய
பாலசரஸ்வதிைய	“பாலா”	என்ற	அந்த	ஆவணப்படத்திற்காக	பரதநாட் யம்
ஆடைவத் 	ேர	படம்	பி த்த ,	பரதத்திற் 	ெப ைமயா,	பாலாவிற் 	ெப ைமயா
என்ெறல்லாம்,	ேகள்விகள்	எ ந்தன.	கார்ட் னிஸ்டாக	இ ந் 	திைரப்பட
இயக் நராக	மாறிய	மைலயாள	இயக் நர்,	அரவிந்தன்,	அந்த	ஆண் ல்
"ெபாக் வியல்"	(Twilight)	என்ற	படத்ைதத்	தந்தார்.	தயாரிப் ச்	ெசலைவ
ஈ கட்டாத,	படம்	இ .	மாைல	ேநரத் 	வண்ணங்கைள,	பிர ன்	நிறம்	எரிந்
சிவப்பாய்	மா வைதப்	ேபான்ற	கண்சிமிட் ம்	வண்ண	மாற்றங்கைளப்	பதி
ெசய்வதற்காகேவ,	இந்த	மைலயாளப்	படத்தின்	ெப ம்ப தி	மாைல	ேவைளகளில்
படமாக்கப்பட்ட .

மகாபாரதக்	கைதைய,	நவீன	வாழ்வில்	ெபா த்தி,	"கல் க்"	என் 	ஒ 	இந்திப்
படம்	ஷ்யாம்	ெபனகலின்	இயக்கத்தில்	ெவளியிடப்பட்ட 	அந்த	ஆண் ல்தான்.
அேத	ஆண் ல்,	ேகாவிந்	நிஹாலானி	இயக்கத்தில்	ெவளிவந்த	"ஆக்ேராஷ்"	(The
Cry	of	Wounded)	என்ற	இந்திப்	படம்	எல்ேலா ைடய	கவனத்ைத ம்	கவர்ந்த .
இந்தப்	படத்திற் ,	மராத்திய	நாடகாசிரியர்,	விஜய்	தண் ல்கர்	திைரக்கைத
அைமந்தி ந்தார்.
றாக்க க் த்	தானியம்	ெகா க் ம்	 ழந்ைதயின்	காட்சி,	ெவவ்ேவ
வைகயிலான	 றாக்களின்	காட்சியில்	கைரந் 	ேபாய்,	ேகமரா	பின்	நகர்கிறேபா ,
வளர்ந்த	மனிதன்	 றாக்க க் த்	தானியம்	இ வைதப்	ேபால,	காட்சி	 கிற
மாதிரி,	இந்தப்படத்தின்	பல	காட்சிகள்	படம்	பி க்கப்பட்ட	வித ம்,	எ ட்	ெசய்
காட்சியாக்கப்பட்ட	வித ம்,	வித்தியாசமாயி ந்த .	ஒ 	மைலவாசி,	இன்ெனா
இனத்தாரிடமி ந் 	அவ க் ம்	அவ ைடய	 ம்பத்திற் ம்	ஆபத் 	வ ம்
என்ற	 ைளச்சலைவயில்	எதிர்	விைனயாக	வில்ைல ம்	அம்ைப ம்



எ க்கின்றான்.	அதன்	ெதாடர்	நிகழ்வான	இனக்	கலவரத்தில்,	பலியான
ஒ வனின்	உடலில்	அம் 	ைதக்கிற .	அவன்	ெகாைலயாளியாகக்	 ற்றம்
மத்தப்ப கிறான்,	கைத	இப்ப 	விரிகிற .	இந்தப்படத்தில்	இரண் ம்	இரண் ம்

நான் 	என்ப 	கணக் .	இரண் ம்	இரண் ம்	ஐந் 	அல்ல 	ஐம்ப 	அல்ல
எ றாக	இ க்கலாம்	அ தான்	சினிமா.	சினிமா	-	கணக் 	இல்ைல	-	அ
ேமஜிக்.	அந்த	ஆண் ,	பிரிட்டனின்	தயாரிப்பாக,	(The	Chariot	of	Fire”	என்ற	ஒ
படம்	ெவளிவந் ,	உலக	அரங்கில்,	நிைறந்த	பார்ைவயாளர்கைளப்	ெபற்ற .
ஆனால்	 ரதிர்ஷ்டம்,	இந்தப்படத்திற் 	பிற ,	பிரிட்டனில்,	திைரப்படங்கள்
தயாரிப் 	ெநா ங்கிப்	ேபான .	அந்த	சாம்பலில்	இ ந் ,	சில	படங்கள்
ெவளிவந்தன.	ஆனால்,	பிரிட்டனின்	திைரப்பட	வரலாற்றில்	இந்த	நிகழ்
தியதல்ல.	50களின்	மத்தியில்,	பிரிட்டனில்,	பிரிட்டன்	ேதசத்ைதப்	பற்றி	படம்
எ த்தால்	ஓடாத	நிைல	இ ந்த .	ஆனா ம்,	அந்த	பிரிட்டனில்	இ ந் தான்	-
பிரிட் ஷ்	பிலிம்	இன்ஸ் ட் ட்	அதற் 	அ த்த	ஆண் ,	1982ல்,	அ ர்
ேகாபாலகி ஷ்ணன்,	மைலயாளத்தில்	இயக்கிய	"எலிப்பத்தாயம்"	Rat	trap	என்ற
படத்திற் 	வி 	ெகா த் 	ெகளரவித்த ம்	நிகழ்ந்த .

இந்திய	சினிமாவிற் ,	ெப மளவிற் ப்	பாதிப்பிைன	ஏற்ப த்திய,	வண்ணத்
ெதாைலக்காட்சி,	1982ல்	தான்	ஆசிய	விைளயாட் க்கைள	 ன்னிட் ,
இந்தியாவிற் ள்	 ைழந்த .	அந்த	ஆண் ல்,	பாரதிராஜா	"காதல்	ஓவியம்"	என்ற
படத்ைதத்	தன்	இயக்கத்தில்	தந்தார்.	இந்தப்படம்	ெத ங்கில்	"ராகமாலிகா"	என்ற
ெபயரில்	100	நாட்கள்	ஓ ய .	அேத	ஆண் ல்,	பாரதிராஜா,	"வாலிபேம	வா	வா"
என்ற	 ன்றாந்தர	படத்ைத ம்,	இயக்கி	ெவளியிட்டார்.	அந்த	ஆண் ன்
றிப்பிடத்தக்க	நிகழ் ,	பா 	மேகந்திராவின்	" ன்றாம்	பிைற".	அந்த	ஆண்

இந்தியாவில்	தயாரித் 	பல்ேவ 	ெமாழிகளில்	ெவளியிடப்பட்ட,	763
திைரப்படங்களி ம்,	கமல்ஹாச க் த்தான்,	சிறந்த	ந கர்	என்ற	வி 	வந்
ேசர்ந்த .	ெதன்னகத்தில்	எல்.வி.	பிரசாத் க் ,	1969ல்	ஆரம்பிக்கப்பட்ட	தாதா
சாேகப்	பால்ேக	வி 	அந்த	ஆண் ல்	வழங்கப்பட்ட .

1940களில்,	சத்யஜித்ேர	திைரக்கைத	எ தி,	ெவளிநாட் 	பட	நி வனத்திற்
அ ப்பிய,	ஒ 	திைரக்கைதயின்	'சாயலில்,	படமாக்கப்பட்ட	ஒ 	விஞ்ஞான	 ைன
கைத,	ஹாலி ட்	படமாக்கத்தில்,	சில	ஆஸ்கர்	வி கைள	ெவன்ற .	அந்தப்
படம்	-	"ET”	இயக்கியவர்	ஸ்பீல்ெபர்க்.	ேவற் 	உலக	ஜீவராசி	 மியில்
இறங் வைத ம்,	அதன்	ெதாடர்ச்சியாக	 கிழ்க் ம்	மனித	ேநயத்ைத ம்
சித்தரித்த	அந்தப்படத்தில்	படமாக்கப்பட்ட	ெசட்	 ட,	ேர,	தன் ைடய
திைரக்கைதயில்	பல	ஆண் க க் 	 ன்	படமாக	வைரந்தி ந்த	ெசட்ைட
ஒத்தி ந்த .

யார்	எப்ப ப்	ேபானால்	என்ன,	தமிழ்	ரசிகர்க க்காக,	" றல்	நின் ப்ேபாச் "
என்ற	படத்ைதப்	பாக்யராஜ்	தந்தார்.	ஆனால்,	அந்த	ஆண் ன்	இந்தியன்



பேனாரமாவில்	"ெநஞ்சத்ைத	கிள்ளாேத”	பட ம்,	"தண்ணீர்	தண்ணீர்''	பட ம்
இடம்ெபற்ற .

ஸ்ரீதர்ராஜன்	என்ற	இயக் நர்,	"கண்	சிவந்தால்	மண்	சிவக் ம்"	என்
தன் ைடய	 தல்	படத்ைதத்	தமி க் த்	தந்தார்.	இயக் நரின்	சிறந்த	 தல்
படம்	என் 	ேதசிய	அளவில்	இயக் ந க்கான	வி ைத	இந்தப்படம்	ெபற் த்
தந்த .

கண்	சிவக் ம்	வைரக் ம்,	தமிழ்	சினிமா	எண்ணிக்ைகயில்	தயாரிக்கப்பட்டா ம்,
தமிழ்	சினிமாவில்	இந்தக்	கைலயின்	உயரங்கைள	எட் வதில்,
சம்பந்தப்பட்டவர்க க் 	அக்கைறயில்லாமல்	இ ந்த	ேபாக் 	மாத்திரம்
மாறேவயில்ைல.
"காந்தி"	படத்திற் ,	உைடகள்	அைமத்த	பா 	அத்ைதயா	என்ற	இந்திய க்
ஆஸ்கர்	வி 	கிைடத்த ம்	அந்த	ஆண் ல்தான்.	இந்த	ஆ தேல	ேபா ம்	என்
இ ந் 	விடலாமா?
ெபா வாய்	நாம்	வி கைளப்	பற்றி	ெபரிதாக	அலட் க்	ெகாள்வதில்ைல.
இலக்கியத்திலாவ 	ஞானபீட	பரி ம்,	சாகித்திய	அகாடமி	பரி ம்,	 றிப்பிட்ட
பைடப்பாளிக் 	கிைடக்க	ேவண் ெமன் 	ஒ சாரார்	அதற்கான	ஏற்பா கள்
ெசய்வ ம்,	அப்ப 	கிைடத் விடக் டா 	என்பதற்கான	க ைமயான
யற்சிகளில்	ேவ 	சில	எ த்தாளர்கள்	ஈ ப வ ம்,	தமிழில்	நிகழ்கிற .

ஆனால்	தமிழ்	சினிமாைவப்	ெபா த்தவைர,	வி கள்	விஷயத்தில்,	அந்த
பிரச்சைன	இல்ைல.	ஏெனன்றால்,	தமிழ்	சினிமா	வி கைளப்	பற்றி
கவைலப்ப வதில்ைல.	வி 	ெகா ப்பவர்க ம்	தமிழ்	சினிமாைவப்	ெபா ட்டாக
எ த் க்	ெகாள்வ மில்ைல.	இதற்காக	சந்ேதாஷப்ப வதா?	அல்ல
க்கப்ப வதா?

1954	ஆம்	ஆண் ல்	"மைலக்கள்ளன்",	"அந்த	நாள்",	"எதிர்	பாராத "	என்
மத்திய	அர 	வி கள்	வழங்க	ஆரம்பித் ,	அப்பப்ப,	ஏதாவ 	ஒன் 	என் ,
தமிழ்	சினிமாவிற் 	வி கள்	வழங்கி,	மத்திய	அரசின்	வி க் 	தன்
கடைமைய	ஒப்ேபற் கிற .

வடக் 	வாழ்கிற ,	ெதற் 	ேதய்கிற 	என்ற	பைழய	ேகாஷம்,	ேவ 	எதற்
ெபா ந் கிறேதா	இல்ைலேயா,	தமிழ்	சினிமாவிற் ப்	ெபா ந் ம்.
ெதற் 	என் 	ெசால் கிறேபா ,	மைலயாள ம்,	கன்னட ம்	இந்த
ெபா விதியிலி ந் 	விலக்களிக்கப்	பட் க்கின்றன.

ஆகஸ்ட்	2003
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பாரதிராஜாவின்	'மண்வாசைன'	என்ற	படம்	,	286	நாட்கள்	ஓ ய ,	1983	ஆம்
ஆண் ல்.	அேத	ஆண் ல்தான்	அவ ைடய	சீடர்,	பாக்யராஜின்	’ ந்தாைன

ச் '	200	நாட்கள்	ஓ ய .	1977	 தல்	1983	வைர,	பாக்யராஜ்	ஒன்ப
படங்கள்	இயக்கி,	ஒன்ப ம்	வ லில்	ெவற்றி	ெபற் ,	அவற்றில்	 ன்
ெவள்ளிவிழா ம்	கண்டன.	தமிழில்	நிலவிய	சினிமாச்	 ழல்	அந்த	ஆண் ல்,
இப்ப 	இ க் ம்ேபா ,	ஷ்யாம்	ெபனகல்	'மண் '	(சந்ைத	என்ற	ெபயரில்	ஒ
வித்தியாசமான	படத்ைத ம்,	ேகாவிந்த்	நிஹலானி,	'அர்த்தசத்யா'	(அைர
உண்ைம)	என்ற	 றிப்பிடத்த ந்த	படத்ைத ம்,	இந்தியில்	தந்தனர்.	அந்த
ஆண் ல்	இந்திய	சினிமா க் 	ஒ 	 	வர ,	தமிழ்நாட்ைடச்	ேசர்ந்த
மணிரத்தினம்.	ஆனால்,	அவர்	உள்ேள	 ந்த 	கன்னட	ெமாழிப்படமான	'பல்லவி
அ பல்லவி’	என்ற	படத்தின்	 லமாய்.	அந்தப்	படத்திற்காக	மணிரத்தினத் க்
'சிறந்த	திைரக்கைத'	என்ற	வி திைன	கர்னாடக	அர 	தந்த .

1984	ஆம்	ஆண் ,	இந்திய	அர ,	சத்யஜித்ேரக் 	தாதா	சாேகப்	வி
ெகா த் ,	ெகௗரவம்	ெபற் க்ெகாண்ட .	ேகாமல்	 வாமிநாதன்	என்ற	நாடக
ஆசிரியர்	'ஒ 	இந்தியக்	கன '	என்ற	படத்ைத	இயக்கி,	அதைன	இந்தியன்
பேனாரமாவி ம்	இடம்	ெபறச்	ெசய் ,	அந்தப்	படத்திற்கான	ெவள்ளி	வி ைத ம்
ெபற்றார்
இந்தியாவின்	 தல்	 ப்பரிமாணப்படம்,	ைம	 யர்	 ட் ச்சாத்தான்	அந்த
ஆண் ல்தான்	ெவளியிடப்பட்ட .	வங்காளத்தில்,	ெகளதம்	ேகாஷ்,	'பார்'	(The
Crossing)	என்ற	ஒ 	படத்ைத,	மிக	வித்தியாசமான	திைரக்கைதயைமப்பில்
உ வாக்கி,	 றிப்பிடத்தக்க	கவனத்ைதப்	ெபற்ற ம்	அந்த	ஆண் தான்.



உலக	சினிமா	அரங்கின்	கவனத்ைதப்	ெபற்ற	அ ர்	ேகாபாலகி ஷ்ணனின்
' கா கம்'	அந்த	ஆண் ல்தான்	மைலயாளத்தில்	ெவளியான .	'ஜபல் ரின்
ரி ா	இ ப்பவர்கள்'	என்ற	ைசயத்	மிர்ஸாவின்	டா ெமண்டரி	படம்,	இந்திய
டா ெமண்டரி	வரலாற்றில்,	 றிப்பிடத்த ந்த	இடத்ைதப்	ெபற்ற ம்,	அந்த
ஆண் தான்.	சத்யஜித்ேர	,	இ தய	ேநாயால்	 டங்கிப்	ேபான ம்,	அந்த
ஆண் ல்தான்.	வீ ம்	உலக ம்	என்ற	ெபா ள்ப ம்	'காயிேர	பாயேர'	என்ற
வங்காளப்படம்	அந்த	ஆண் 	ேரயின்	இயக்கத்தில்	ெவளியான .

உலக	சினிமா	இயக் நர்களின்	வரிைசயில்	 றிப்பிடத்	த ந்த	இடத்ைதப்
ெபற்றி ந்த	ட் ஃேபா,	தன் ைடய	52	ஆவ 	வயதில்,	பாரீஸ்	நகரத்தில்	இறந்
ேபான ம்	அந்த	ஆண் ல்தான்.	இந்திய	சினிமா	தயாரிப் ,	எண்ணிக்ைகயில்

க்ெகாண்ேட	ேபான ,	1984ல்.	833	படங்கள்	தயாரித் 	இந்தியாவில்
ெவளியிடப்பட்டன.	இந்திய	சினிமா,	ஒ 	ெதாழிற்சாைலையப்	ேபால,	படங்களாக
எ த் த்	தள்ளிக்	ெகாண் க்கிற .	தமிழ்,	ெத ங் ,	இந்தி	ஆகிய	 ன்
ெமாழிகளில்தான்,	இந்தத்	ெதாழிற்சாைல	அதிகப்	படங்கைள	எ த் த்
தள்ளிய .

சினிமா	ேபச	ஆரம்பித்த	பிற ,	ெதன்னிந்தியாவில்,	1931	 தல்	1994	வைர,	53
ஆண் களில்,	16	ெமாழிகளில்,	8387	படங்கள்	தயாரித்
ெவளியிடப்பட் க்கின்றன.	80களின்	ைமயப்ப தி,	இந்திய	சினிமா	தயாரிப் ,
அதன்	உச்சகட்டத்தில்	இ ந்த .	1985	ஆம்	ஆண் ,	இந்திய	சினிமா	தயாரிப்பின்
உச்சகட்டம்	912	படங்கள்	தயாரித் 	ெவளியிடப்பட்டன.	இத்தைனக் ம்,
இந்தியாவின்	நகரங்கள்	அைனத்தி ம்,	வண்ண	ெதாைலக்காட்சிகள்	வீ களில்
இடம்ெபற	ஆரம்பித்தி ந்த ம்	அந்த	ஆண் ல்தான்.

பாரதிராஜாவின்	' தல்	மரியாைத'	சிவாஜி	கேணசைன	ந க்கைவத் ,	அந்த
ஆண் ல்	130	நாட்கள்	ஓ ய .	ஆ யர	மாைல	-	 தல்	மரியாைத	-	தமிழ்க்
கலாச்சாரம்,	இவற்ைறெயல்லாம்	 ரிந் 	ெகாள்வ ,	ஒ 	ெவளிநாட் க்கார க்
கஷ்டமாயி க்கலாம்.	ஆனால்	நமக் 	 ரி ம்.	ஏெனன்றால்,	அைவகைளப்
ேபணிக்காப்பவர்கேள	நாம்தாேன?	அந்த	ஆண் 	இந்தியன்	பேனாரமாவில்
'அச்சமில்ைல	அச்சமில்ைல'	என்ற	தமிழ்படம்	இடம்ெபற்ற .	ேதசிய	அளவில்,
சிறந்த	இைச	இயக் ந க்கான	வி 	இைளயராஜா க் 	அந்த	ஆண்
வழங்கப்பட்ட .	சிந் 	ைபரவியில்	ந த்த	 ஹாசினிக் 	சிறந்த	ந ைகக்கான
வி 	வழங்கப்பட்ட .	30களிேலேய,	பால்ய	விவாகம்,	விதைவத்	தி மணம்
ஆகிய	க க்கேளா ,	படங்கள்	-	இயக்கிய	வி.சாந்தாரா க் 	தாதா	சாேகப்
பால்ேக	வி 	வழங்கப்ெபற்ற .

இந்திய	சினிமா	வரலாற்றில்,	பிரபாத்	ஸ் ேயா ம்,	வி.சாந்தாரா ம்	மறக்க
டாத	சாதைனக க் 	காரணமா	யி ந்தன.



பாக்கியராஜ்,	திைரக்கைத	அைமப்பில்	இறங் கத்ைத	சந்திக்கத்
ெதாடங்கிய ,	அந்த	ஆண் ல்தான்,	-	அவர்	இயக்கிய	'சின்னவீ '	படத்தில்.
ஆனா ம்,	பாக்யராஜ்	கைத	வசனத்தில்	பாரதிராஜா	இயக்கி,	கமல்ஹாசன்	ந த்த
'ஒ 	ைகதியின்	டயரி'	100	நாட்கள்	ஓ ய .	இன்றள ம்,	தி ம்பத்	தி ம்பப்
பார்த்தா ம்,	சலிப் த்தட்டாத	காட்சியைமப்பில்,	ஸ்மிதா	பாட் ைல ம்,
ேகாபிைய ம்	ந க்கைவத் ,	மைலயாளத்தில்,	அரவிந்தன்	இயக்கத்தில்
'சிதம்பரம்'	ெவளிவந்த ம்	அந்த	ஆண் ல்தான்.	தமிழ்	சினிமாவில்	 ட	பின்னணி
இைசயில்	ேதவாரம்	ஒலிக்க	-	ேகட்க	வாய்ப்பில்லாத	 ழலில்,	'சிதம்பரம்'
மைலயாளப்	படத்தில்,	பின்னணியில்	ேதவார	இைசப்பாடல்கைள	ஒலிக்கச்
ெசய்தி ந்தார்.	ஆனா ம்,	நாம்	அவ்வள 	சீக்கிரம்	எதற்காக ம்
ெவட்கப்ப கிறவர்கள்	இல்ைல.	ேஜ.	கி ஷ்ண ர்த்திையப்	பற்றி	'தனியாய்
நடக் ம்	ஒ 	சன்னியாசி'	என்ற	ெபயரில்	ஒ 	நல்ல	டாக் ெமண்டரிைய
அரவிந்தன்	அந்த	ஆண் ல்	இயக்கி	ெவளியிட்டார்.
'காந்தி	படத்தில்,	காந்தியின்	மைனவி	கஸ் ரிபாவாக	ந த்த	ேராஹிணி
ஹட்டங்கா 	என்ற	நாடக	ந ைகைய	கதாநாயகியாக்கி	ேகாவிந்த்	நிஹலானியின்
இயக்கத்தில்	'The	Party'	என்ற	ஓர்	இந்திப்படம்	ெவளிவந்த ம்	அந்த
ஆண் தான்.

ஒ 	நிைலக்கண்ணா யில்	 கம்	பார்க் ம்	கதாப்பாத்திரத் க் ,	எத்தைன
உள் கங்கள்	இ க் ம்	என் 	பார்ைவ	யாளர்க க் 	ேதான் கின்ற	அளவிற் ,
சில	காட்சிகைள,	அந்தப்	படத்தில்	வித்தியாசமாக	ேகாவிந்த்	நிஹலானி	படமாக்கி
யி ந்தார்.
1986	ஆம்	ஆண் ,	 ைமயான	ேகளிக்ைகயளிக் ம்	படம்	என்
பாராட்டப்பட் ,	ஏவிஎம்மின்	'சம்சாரம்	அ 	மின்சாரம்'	வி 	இயக்கத்தில்	ேதசிய
வி 	ெபற்ற .	தமிழ்	சினிமா	 ழல்,	அந்த	காலகட்டத்தில்,	 ங்ைகக்காய்
கழ்	 ந்தாைன	 ச் க மாய்,	ஆ யர	மாைல	 தல்	மரியாைதக மாய்,
படமாக்கப்ப கின்ற	நாடகங்களாக,	 ம்பப்	பிரச்சிைனகைள	ைமயப்ப த்தி,
தாகாரமாக் ம்	'சம்சாரம்	அ 	மின்சார’ங்களாக ம்	இ ந்தன	என்ப தான்

யதார்த்தம்.	பாரதிராஜாவின்	'கடேலாரக்	கவிைதகள்'	இனிைமயான	பாடல்கைள
தாங்கி,	100	நாட்கள்	ஓ ய ம்	அந்த	ஆண் ல்தான்.	ஆனா ம்	திைரப்படத்
தயாரிப்பில்	இறங் கம்	ெதாடங்கிய .	அரவிந்தன்	மைலயாளத்தில்,	'அங்ேக
ஒ 	கிராமம்	இ ந்த '	என்ற	படத்ைத	இயக்கி	ெவளியிட்டார்.	வாஹினியின்
நாகிெரட் க் 	பால்ேக	வி 	அந்த	ஆண் ல்தான்	வழங்கப்பட்ட .
ெதாைலக்காட்சியில்	' க்கட்'	என்ற	சீரியல்,	சினிமா	பார்ைவயாளர்கைள	சாப்பிடத்
ெதாடங்கிய ம்	அந்த	ஆண் ல்தான்.	ஆபாவாணன்,	பிலிம்	இன்ஸ் ட் ட்
மாணவர்	பட்டாளத்ேதா 	'ஊைம	விழிகள்’	என்ற	படம்	ெவளியிட் ,	சினிமா
படமாக்கப்ப ம்	நாடகமல்ல	என்ற	க த்ைத	விைதத்த ம்	அந்த	ஆண் தான்.



50களில்,	வசனத்திற்காக	இன்றள ம்	நிைனக்கப்ப கிற	'பராசக்தி'	ஒ
ைமல்கல்.	80களில்	வசனத்ைத	ஒற்ைற	வரியில்	-	அைர	வரியில்	ேபசி,
கவனிக்கப்ப ம்	சினிமாைவ	எ க்கலாம்	என் 	நிைனக்க	ைவத்த,
மணிரத்தினத்தின்	இயக்கத்தில்	ெவளிவந்த,’	ெமௗனராகம்'	படத்திற் ,	சிறந்த
தமிழ்	படம்	என்ற	ேதசிய	வி 	கிைடத்தைம,	இன்ெனா 	தி ப் ைன.	தமிழ்
சினிமாவில்,	அந்த	ேபாக் ,	1987 ம்	ெதாடர்ந்த .	மணிரத்தினத்தின்
இயக்கத்தில்	'நாயகன்'	படத்திற் 	3	ேதசிய	வி கள்.	பம்பாய்	நிழ லக	தாதா,
வரதாபாய்	கதாபாத்	திரமாக	ந த்த	கமல்ஹாச க் 	சிறந்த	ந க க்கான
ேதசிய	வி ,	அேத	படத்திற்காக	ஒளிப்பதிவிற் 	பி.சி.ஸ்ரீராமிற் .
பம்பாயி ள்ள	உலகின்	மிகப்ெபரிய	ேசரியான	தாராவிைய,	ெசட்	ேபாட்
வ வைமத்த	ேதாட்டா	தரணிக் 	ஆர்ட்	ைடர க்கான	ேதசிய	வி .	இந்திய
திைரப்பட	 ட்டைமப் 	ஆஸ்கா க் 	அ ப் வதற்காக	'நாயகன்'	படத்ைத	ேதர்
ெசய்த .

மாஸ்ேகா	திைரப்பட	விழாவில்,	நாயகன்	திைரப்படம்	இடம்	ெபற்ற .
அெமரிக்காவின்	பல	நகரங்களில்,	இந்தப்	படத்ைத,	ஜீ.வி.	ெவற்றிகரமாக	ஓட
ைவத்தார்.

பாரதிராஜா,	அந்த	ஆண் ல்	'ேவதம்	 தி '	என் 	பிரகடனப்ப த்தி,	ஒ 	படம்
இயக்கினார்.	100	நாட்கள்	ஓ ய .	சிறந்த	எ ட் ங்கிற்கான	ேதசிய	வி ைத	P.
ேமாகன்ராஜ்	என்ற	எ ட்ட க் ,	இந்தப்	படம்	ெபற் த்	தந்த .

ஆனால்,	அந்த	ஆண் ,	'ஜமதக்னி’	என் 	 ற்றாக ம்	அரசியைல	பின்னணியாக
ெகாண்ட,	 	நாட்கள்	ஓ ய	ெத ங் ப்படம்	எல்ேலாரா ம்	ேபசப்பட்ட
படமாயி ந்த .	இந்திய	சினிமாவின்	எல்லா	 க்கங்கைள ம்	கற் த்	ேதர்ந்த,
ராஜ்க க் 	அந்த	ஆண் 	பால்ேக	வி 	வழங்கப்பட்ட .	பா மேகந்திராவின்
'வீ '	என்ற	தமிழ்	படத்திற் 	ஒ 	ெவள்ளி	வி ம்,	அதில்	ந த்த	அர்ச்சனாவிற்
சிறந்த	ந ைகக்கான	வி 	கிைடத்த ம்	அந்த	ஆண் ல்தான்.

1988ல்,	மீராநாயர்	இயக்கிய	'சலாம்	பாம்ேப'	படத்திற் 	ேகன்ஸ்	திைரப்பட
விழாவில்	வி 	வழங்கப்பட்ட ,	இந்திய	சினிமாவிற் 	இன்ன ம்	உயிர்
இ க்கிற 	என்பைத	உலக	சினிமாவிற் 	ெதரிவித்த .

ஆனால்,	அந்த	ஆண் ல்	தமிழக	அர ,	சிறந்த	படமாக,	தமிழில்	ேதர்ந்ெத த்த
படம்,	பாக்யராஜின்	தயாரிப்பி ம்,	'ைடர ன்	ேமற்பார்ைவ’யி ம்	எ த்தாளர்
பால மார ம்,	சம்பத்தப்பட் ,	ெவளிவந்த	'இ 	நம்ம	ஆ '	படம்.	தாதா னி
என் 	இந்திய	சினிமா	உலகினரால்	அைழக்கப்பட்ட	இந்தி	ந கர்
அேசாக் மா க் 	அந்த	ஆண் 	பால்ேக	வி 	வழங்கப்பட்ட .
ேதசப்பிரிவிைனைய	ைமயக்க வாய்	ெகாண் ,	ேகாவிந்த்	நிஹலானி	TAMAS
என்ற	படத்ைத	இயக்கி	ெவளியிட்டார்.	ேபா மான	கவனத்ைத	ெபறா 	ேபான



அந்தப்	படம்.	அந்த	ஆண் 	இந்தியன்	பேனாரமாவில்	இடம்	ெபற்ற,	மணிரத்தினம்
இயக்கத்தில்	பிர ,	கார்த்திக்	ந ப்பில்	ெவளிவந்த	'அக்னி	நட்சத்திரம்'	படம்,
வியாபார	சினிமாவி ம்,	ஒ 	 திய	ரசைனைய	ேதாற் வித்த 	என்
ெசால்லலாம்.	ஆனந்த்	திேயட்டர்	உரிைமயாளர்	உமாபதிைய ம்	ந க்க
ைவத்தி ந்தார்	மணிரத்னம்.	1989ல்	தமிழகத்தில்	ஆட்சி	மாற்றம்	ஏற்பட்ட .
பார்த்திபன்	என்ற	இைளஞர்,	' திய	பாைத'	என்ற	படத்ைத	இயக்கி	ேதசிய	ெவள்ளி
வி ைதப்	ெபற்ற	அந்த	ஆண் ல்,	பாலச்சந்தர்	இயக்கிய	 த்ரவீைண	என்ற
ெத ங் ப்படத்திற் ,	ேதசிய	ஒ ைமப்பா 	வி 	கிைடத்த .	'ேப ம்	படம்'
என்ற	தைலப்பில்,	மிகவிேநாதமாய்,	ஒ 	வரி	 ட	வசனம்	ேபசப்படாமல்,	ஒ 	
நீள	தமிழ்ப்படம்,	கமல்ஹாசன்	கதாநாயகனாக	ந க்க,	சிங்கீதம்	சீனிவாசராவ்
இயக்கத்தில்	ெவளிவந்த .	ரசிகர்கள்	அந்தப்	 ைமையப்	ேபாகிற	ேபாக்கில்
ரசித் விட் 	மறந் 	ேபானார்கள்.	லதா	மங்ேகஷ்க க் ,	அந்த	ஆண் ன்	பால்ேக
வி 	வழங்கப்பட்ட .	இந்திய	திைரப்பட	விழாவில்,	சிறந்த	வியாபாரப்படம்	என்ற
வரிைசயில்	மணிரத்தினத்தின்	'அக்னி	நட்சத்திரம்'	அந்த	ஆண் 	இடம்ெபற்ற .

பா மேகந்திராவின்	'சந்தியா	ராகம்'	கவனிப்பாரற் ப்	ேபான ம்	அந்த
ஆண் ல்தான்.	பாக்யராஜிடம்	உதவி	இயக் நராக	இ ந்த	பார்த்திபன்
இயக்கத்தில்	' திய	பாைத'	125	நாட்கள்	ஓ ய .	ஆனால்,	பாக்யராஜின்	'ஆராேரா
ஆரிராேரா'	ரசைன	மாறிய	 ழலில்	ஓடவில்ைல.	மைலயாளத்தில்	ேகமரா	ேமனாக
இ ந் 	இயக் நரான	ஷாஜியின்	'பிறவி’	என்ற	மைலயாளப்படம்,	அந்த	ஆண் ல்,
20	உலக	திைரப்பட	விழாக்களிேல	வி கைள	அள்ளிக்	 வித்த .	மணிரத்னம்
ெத ங்கில்,	'கீதாஞ்சலி'	என்ற	படம்	இயக்கி,	சிறந்த	படத்திற்கான	வி ைதப்
ெபற்றார்.	அரவிந்தன்	மைலயாளத்தில்,	'உன்னி'	என் ம்	'மாறாட்டம்'	என் ம்
இரண் 	மைலயாளப்படங்கைள	இயக்கி	ெவளியிட்டார்.	அவர்கள்	ெபற்ற	 ந்ைதய
கவனத்ைத	இந்தப்	படங்கள்	ெபறாமல்	ேபாயின.	'மக்களின்	விேராதி'	என்
ெபா ள்ப ம்	ேரயின்	'ஞானசத் '	என்ற	பட ம்,	ேரயின்	 த்திைரகைள

ைமயாக	ெபறாமல்	ெவளிவந்த .

1990ல்	பட் 	ெதாட் ெயல்லாம்	ெதாைலக்காட்சி,	மக்கைளத்	ேத ,
திைரப்படங்கைள	வீட் க் ள்ேளேய	ெகாண் 	வந் விட்ட .	இ ந் ம்,	இந்தியா,
அந்த	ஆண் 	948	படங்கைள	தயாரித்த .	ெவ ம்	25	லட்ச	 பாயில்
தயாரிக்கப்பட்ட	'ஆ ெவள்ளி’	என்ற	தமிழ்ப்	படம்	2	ேகா 	 பாய்	வ லித் க்
ெகா த்த .	யாைன	டாக்டர்,	ஸ்ெபஷலிஸ்டாக	இ ப்ப 	இந்தப்	படத்தில்
விேசஷம்.
பிரான்ஸ்	ேதசத்தின்	அதிபர்,	தன் ைடய	நாட் ன்	ெகளரவம்	மிக்க	வி ைத	(The
Legion	of	Honour),	சத்யஜித்	ேர க் 	கல்கத்தா	நகரத்திற் 	வந்
வழங்கியைம ம்	இந்த	ஆண் ல்தான்.	மைலயாளத்தில்,	அந்த	ஆண் ல்	அ ர்
ேகாபாலகி ஷ்ணனின்	'மதி கள்'	என்ற	பட ம்	இந்தியன்	பனாரமாவில்	இடம்



ெபற்றன.	மணிரத்தினத்தின்	'அஞ்சலி’	படம்,	இந்திய	திைரப்பட	 ட்டைமப்பால்
ஆஸ்கா க் 	அ ப்ப	ேதர் 	ெசய்யப்பட்ட .

1991	ஆம்	ஆண் ,	இந்திய	திைரப்பட	விழா	ெசன்ைனயில்	நடந்த .
1931லி ந் ,	1990	வைர,	11,455	படங்கைள,	16	ெமாழிகளில்	தயாரித்
ெவளியிட்ட	ெதன்னிந்தியாவிற் 	ெப ைம	ேசர்க்க,	திைரப்பட	விழா
ெசன்ைனயில்	நைடெபற்ற .

ஹாவாலா	ேமாச ,	ெரய் 	என்ெறல்லாம்,	ெசய்தித்தாள்கள்	வீறிட் க்
ெகாண் ந்த	 ழலில்,	அந்த	திைரப்பட	விழா	ெசன்ைனயில்	நடந்த .
பா மேகந்திராவின்	'சந்தியா	ராகம்'	இந்தியன்	பேனாரமாவில்	இடம்ெபற்ற .
31.1.91ல்	தமிழக	ஆட்சி	கைலக்கப்பட் ,	ஜனாதிபதி	ஆட்சி	அ க் 	வந்த .
மேகான்னதமான	திைரப்படங்கைளத்	தயாரித்த,	ேடவிட்லீன்	என்ற	இயக் னர்,
தன் ைடய	73	வயதில்	இறந் 	ேபான ம்	அந்த	ஆண் ல்தான்.

ெபா ளாதார	சீர்தி த்தம்,	ெதாைலக்காட்சி	 ரட்சி	என்ெறல்லாம்	 ழக்கங்கள்
வானில்	நிைறந்தி ந்த	 ழலி ம்,	இந்திய	திைரப்படத்	 ைற	அதன்	ேபாக்கில்,
வழக்கம்ேபால்	அந்த	ஆண் 	90	படங்கள்	எ த் த்	தள்ளிய .

ேடவிட்	லீன்	என்ற	இயக் நர்,	அயர்லாந் 	 ரட்சியின்	பின்னணியில்,	Ryans
Daughter	என்ற	ெபயரில்	இயக்கிய	ஒ 	காதல்	கைத,	ேதால்வியைடந்த	பிற ,	14
ஆண் கள்	வனவாசம்.	அதன்	பின்	இந்திய	வி தைலப்	ேபாராட்ட	பின்னணியில்,
E.M.	பாஸ்டர்	எ திய,	'பாேசஜ்	 	இந்தியா’	என்ற	படத்ைத	தன்	70	ஆவ
வயதில்	இயக்கினார்.	1946ல்,	-	சார்லஸ்	 க்கன்ஸ்	நாவலான	'தி	கிேரட்
எக்ஸ்பக்ேடஷன்'	அவர்	இயக்கத்தில்	ெவளிவந்த ம்,	1957ல்	தாய்லாந் 	நாட்
பின்னணியில்	அவர்	இயக்கிய,	'தி	பிரிட்ஜ்	ஆன்	தி	ரிவர்	க்வாய்'	என்ற
அெலக்கின்ஸ்	அற் தமான	ந த்த	பட ம்,	1962ல்	-	மத்திய	கிழக்கின்
பின்னணியில்,	பீட்டர்	ஓ ல்	ந த்த,	பாைலவனங்களில்	ேகமரா	கவிைத	எ திய
'லாரன்ஸ்	ஆப்	அேரபியா'	என் 	(ேடவிட்	லீன்)	இயக்கிய	பட ம்,	1965ல்	ஆ
ஆஸ்கார்	வி கைள	ெபற்ற,	ரஷ்யப்	பின்னணியில்	அவர்	இயக்கிய,	ேபாரிஸ்டர்
பாஸ்டர்	நாக்கின்,	காதல்	காவியம்,	டாக்டர்	ஷிவாேகா ம்,	ேடவின்	லீைன	உலக
சினிமா	ரசிகர்களின்	நிைனவில்	என்ைறக் ம்	நி த்தி	ைவக் ம்.	அப்ப
யாைரயாவ 	பட் யலிட் ,	நிைனக்கலாம்	என் 	 றிப்பிடத்த ந்த	சத்யஜித்
ரா ம்,	ஏப்ரல்	92ல்	தன் ைடய	71	வயதில்	இறந் 	ேபானார்.	இந்திய	சினிமாவின்
அகல்	விளக் 	அைணந் 	ேபான .	ஆஸ்கார்,	ராய்க் 	சிறப் 	ஆஸ்கார்	வி ைத
அளித்த .	1993ல்,	கவிதாலயா	நி வன	தயாரிப்பில்,	மணிரத்னம்	இயக்கத்தில்
ெவளிவந்த	படம்	'ேராஜா',	தனி	நா 	ேகட் ப்	ேபாரா ம்	தீவிரவாதிகள்	இந்திய
விஞ்ஞானிையக்	கடத்திப்	ேபாவ ம்,	பின்னர்	அவர்கள்	தங்கள்	ேதசவிேராப்
ேபாக்ைக	உணர்வ ம்	(?)	என் 	அந்தப்	படத்தில்,	கைத	பின்னப்பட் ந்த .



அந்த	ஆண் 	நைடெபற்ற	இந்திய	திைரப்பட	விழாவின்,	நிைற ப்	படமாக,	கைடசி
நாளில்	திைரயிடப்பட்ட	ஸ் வன்	ஸ்பீல்ெபர்க்கின்,	'ஸ்கிண் லர்	லிஸ்ட்'	என்ற	185
நிமிடங்கள்	ஓடக் ய,	ஆஸ்கார்	வி 	ெபற்ற,	க ப் 	ெவள்ைளப்படம்,	தாமஸ்
ெசண்ேல	எ திய	நாவலின்	கைதையக்	ெகாண்ட .

தனிநா 	ேகா ம்	தீவிரவாதிக ம்	-	விஞ்ஞானி	கடத்த ம்	-	அதற்
சம்பந்தேமயில்லாமல்,

"����	������	���	�����	������������
���	�����������	����	����������
������	�������	����	���	�������������
����	�����	����	����	����������"
	

என்ற	பாட டன்,

இங்ேக	ெவள்ைளப்	பனிமைலயில்	'ேராஜா'வின்	ெராமான்ஸ்	 தர்க ம்,
ெகாைலயாகப்	ேபா ம்	 தர்களின்	பட் ய மாக,	அேத	1993ல்	க ப்
ெவள்ைளயில்,	-	3	மணி	ேநரத்திற் 	ேமல்	ஓ ம்	'ஸ்கிண் லர்ஸ்	லிஸ்ட்'	எ ம்
ஆங்கிலப்படம்	-	அதற் 	ஆஸ்கார்	வி 	-

ஒ 	சரியான	சினிமாைவ	தமிழில்	பார்க்க ம்,	தர ம்	 க்கிற	ரசிகன்,	இந்த
ரண்களின்	மண்ைட	ஓட்ைட	உைடத் 	ெவளிேயற	வழிகாண	ேவண் ம்!

����������	2003
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நாட்டாைம	-	கிராம	தீர்ப் 	-	இவற்றின்	தரத்தாழ்விைன	நீதிமன்றம்	க ைமயான
வ த்தங்கேளா 	விமர்சித்தி க்கிற .	தமிழ்	சினிமா ம்	தமிழ்	ச க ம்
இரண்டறக்	கலந்தி ந்த 	-	ஒ 	ஐம்ப 	ஆண் களாக.

1994ல்	"நாட்டாைம'	என்ற	ெபயரிேலேய,	ேக.எஸ்.ரவிக் மார்	இயக்கத்தில்
சரத் மார்	ந த்த	ஒ 	படம்,	வ லில்	ெவற்றி	ெபற்ற .	இன்றளவிற் ம்,	அந்தப்
படத்தின்	காட்சிகைள,	நிைன ப த் ம்	வைகயில்,	தமிழகெமங் ம்	நீக்கமற
நிைறந்தி க் ம்	ெதாைலக்காட்சி	சானல்களில்,	ஏதாவ 	ஒ 	காட்சி	வந்
ேபாவ 	வா க்ைகயாகிவிட்ட .

அைமச்சர்கள்,	பாரா மன்ற	உ ப்பி	னர்கள்,	சட்டமன்ற	உ ப்பினர்கள்,
நீதியரசர்கள்,	இரா வம்,	காவல் ைற,	நிர்வாகம்,	இைவகைள	ேமாசமாக
சினிமாவில்	சித்திரிக்கக்	 டா 	என் 	தணிக்ைக	விதிகேள	இ க்கிற .
தணிக்ைக	விதிகளில்	ெப ம்பான்ைம	பின்பற்றப்ப வதில்ைல	என்பதற்
சமீபத்திய	"பாய்ஸ்"	படேம	சிறந்த	உதாரணம்.	1994ல்	ஆ ந க் ம்
தலைமச்சரக் ம்	ஏற்ப ம்	ேமாதல்கைள	சித்திரித்த,	"பாய்ஸ்"	சங்கரின்

இயக்கத்தில்,	பிர ேதவாைவ	ந க்கைவத் 	“காதலன்”	என்ற	படம்	ெவளிவந்த .
இைச:	ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்.	ஒளிப்பதி 	ஜீவா.	எைத	ேவண் மானா ம்,	எப்ப
ேவண் மானா ம்	சினிமா	இைசயாக்கலாம்	என்ற	நிைல	உ வாவதற்
ன்ேனா .	ஏ.	ஆர்.	ரஹ்மான்	தான்.	ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின்	வ ைகக் ப்	பிற ,

திைரப்பாடல்	என்ப 	நடனம்	ஆ வதற்காக,	திட்டமிட் 	அைமக்கப்ப ம்
சப்தங்கள்	 ட	இைச	என் 	ஆன .	40களி ம்	50களி ம்,	ராஜ்க ர்	/	 தத்	/
பிமல்ராய்	ேபான்றவர்கள்	திைரக்	கைதயின்	நிகழ் கைள,	தந்தி	ெமாழியில்,
ஆ ேயா	வி வல்	அைடயாளங்களாக	பாடல்களில்	இைசயைமப்பதற்
காரணமாயி ந்தார்கள்.	கால	ஓட்டத்தில்	அந்த	நிைல	மாறி,	இயக் நர்க க் ,
இைசயைமப்பாளரின்	மீ ,	ஒ 	கட் ப்பா 	இல்லாத	 ழல்	உ வான .	திைர



இைச	ஒலிநாடாக்களின்	அேமாக	விற்பைன	திைரப்படம்	ஓ வதற் ,	 க்கிய
காரணியாயி ந்த .

சிட்னிபாய்ட்ட	ர்	ந த்த	"To	Sin	with	Love"	த வலில்,	ேக.	எஸ்.	ேச 	மாதவன்,
நம்மவர்	என் 	ஒ 	படம்	இயக்கினார்.	இறந் 	ேபான	கவிஞர்களின்	ச கம்	ேபால,
அ 	ேதால்வி ற்ற .	90களில்,	சாதாரண	மனிதன்	ேநர்ைமயாய்	வாழ்தல்,
ேகாவணம்	கட்டாத	ஊரில்	ேகாவணம்	கட் பவன்	ைபத்தியக்காரன்	என்பைதப்
ேபால,	கமல்	ந த்த	–	”மகாநதி''	என்ற	ஒ 	படம்	94ல்	ெவளிவந்த .	கைதக்க
வலிைமப்ப த்தப்படாமல்,	வயலன் ம்,	 ைவப்	ேபால	பாமரத்தனமாய்,	சாதாரண
ண்ெடலிக் ள்ள	எதிர்ப் ணர் 	 ட	இல்லாமல்,	மிைகப்ப த்தப்பட்ட

பலாத்காரத் க் ள்ளா ம்	மனநிைல ம்	 க்கலாய்	சித்திரிக்கப்பட்டைம,	அந்தப்
படத்தின்	ேதால்விக் 	காரணமான .

பாரதிராஜா	-	க த்தம்மா	என்ற	படத்ைத	-	ெதன்மாவட்டங்களில்	நிலவிய
சி க்ெகாைலைய ம்	காதைல ம்	ைமயப்ப த்தி	-	ஒ 	படம்	இயக்கினார்.
ேபசப்பட்ட	படமாயி ந்த .	"பதினா 	வயதினிேல”	தந்த	பாரதிராஜா	என்ற
கைலஞன்,	எங்ேகேயா	வழியில்	ெதாைலந் 	ேபாகத்	ெதாடங்கியி ந்தார்.
எம்.ஜி.ஆ க் ப்	பிற 	மிகப்ெபரிய	ரசிகர்	பட்டாளத்ைத	வசீகரித்தி ந்த	ரஜினி,
அந்த	வசீகரிப்ைப,	தீர்மானமான	 கேளா ,	 ட	 ட் ப்	ேபாக	 யாத
தன்ைமயால்,	"வீரா”	என்ற	ேதால்விப்படம்	ெவளிவந்த .	ேபாகிற	ேபாக்கில்	மறந்
ேபாகிற	"வீட்ல	விேசஷங்க"	என்ற	படம்	பாக்கியராஜ்	இயக்கத்தில்	ெவளிவந்த .
சத்யராஜ்,	பி	அண்	சி	ெசன்டர்கைள	 றிைவத் ,	"அைமதிப்பைட”	என்ற	படத்தில்
ந த் 	ெவளிவந்த ம்	அந்த	ஆண் தான்.	அந்த	ஆண் ன்	 றிப்பிடத்த ந்த
படம்	என் 	"மகளிர்	மட் ம்"	என்ற	கமலின்	படத்ைதச்	ெசால்லலாம்	அ ம்
ஆங்கிலப்	படத்ைத	த விய தான்.	ஆனா ம்,	ேரவதி,	ஊர்வசியின்	ந ப் ம்,
நாசரின்	பாத்திர	சித்திரிப் ம்,	ஆற்ேறாட்டமான,	சிக்கலில்லாத	திைரக்கைத ம்,
இந்தப்	படத்ைத	பார்க்கத்த ந்த	படமாக்கிய .

ஆனா ம்,	இந்திய	அளவில்,	திைரப்பட	தயாரிப் ,	இறங் 	 கமாகிய .	160
திைரயரங் கள்	 டப்பட்டன.	திலீப்	 மா க் 	பால்ேக	வி 	வழங்கப்பட்ட	அந்த
ஆண் ல்,	20	ெமாழிகளில்,	இந்தியாவில்	775	படங்கள்	தயாரித்
ெவளியிடப்பட்டன.	ெத ங்கில்தான்	அதிகபட்சம்	-	174.

ஹிந்தியி ம்	தமிழி ம்	174,	156	என் 	படங்கள்	ெவளிவந்தன.	கன்னடத்தில்
70ம்,	மைலயாளத்தில்	70ம்	என் 	 றிப்பிடலாம்.
1995ல்	நீளமான	படம்	என்ற	 த்திைரேயா 	5117	மீட்டரில்,	பாக்கியராஜின்
"எல்லாேம	என்	ராசா	தான்"	ெவளிவந்த .

தமிழகத்தில்	சினிமா	தயாரிப் 	என்ப 	ஒ 	ெதாழிற்சாைலதான்.	1931	 தல்	-



சினிமா	ேபச	ஆரம்பித்த	ஆண் லி ந் 	1995	வைர,	தயாரித் 	தணிக்ைகயான
ெமாத்தப்	படங்கள்	4792	-	இதில்	டப்பிங்	படங்கள்	-	106	படங்கள்,
தணிக்ைகயாகி ம்,	ெவளியிட	 யாத	வியாபாரச்	 ழலில்	264	படங்கள்.
இ 	ெதாழிற்சாைலதான்	என்பதற் 	எத்தைனேயா	உதாரணங்களில்	ஒ
உதாரணமாய்,	இராம	நாராயணன்	என்ற	இயக் நர்,	1993	வைர,	தமிழ்	ெத ங்
ஆகிய	இரண் 	ெமாழிகளில்தான்	படங்கைள	இயக்கினார்.	1994ல்	வங்காளம்,
ஒரியா	என் 	விரிந்த .	1995ல்,	நம் ர்	இராம	நாராயணன்,	ேபாஜ் ரி,	 ஜராத்தி,
மராத்தி	ஆகிய	ெமாழிகளி ம்	படத்ைத	இயக்கினார்.

இந்த	ஆண் ல்	-	1995ன்	 க்கிய	நிகழ்வாக	இரண்ைடச்	ெசால்லலாம்.	டால்பி
ைறயில்	ஒலிப்பதி 	ெசய்யப்பட்ட,	 தல்	தமிழ்	படமாக,	கமலின்

" திப் னல்”ெவளிவந்த .	அகன்ற	திைரயில்	ஒ 	ஓரத்தில்,	கத 	திறக் ம்
சத்தம்	 ட,	அந்த	ஓரத்திேலயி ந்ேத	வ வைதப்	ேபான்ற	கிறக்கத்ைத ம்,
நிஜங்கைள ம்	டால்பி	ஒலிப்பதி 	சாத்தியமாக்கிய .	டால்பி	 ைறயில்
ஒலியைமப் 	ெசய்த	 தல்	திைரயரங் ,	தமிழகத்தில்	-	அபிராமி	-	இந்த
ஆண் ல்தான்.	எல்லா	நவீன	ெதாழில்	 ட்பங்கைள ம்,	கைதக் 	ேதைவயா	என்
பயன்ப த்தாமல்,	ெதாழில் ட்பத்ைத,	ெதாழில்	 ட்ப	கவர்ச்சிக்காகேவ
பயன்ப த் ம்ேபாக் ,	இன்றள ம்	தமிழில்	ெதாடர்கிற .	ேபனா	எ வதற் ரிய
க வி	என்ற	நிைல	மயங்கி,	ேபனாைவேய	கைலப்	பைடப்பாக் ம்	ேபைதைம
றித் 	தமிழ்	ரசிகர்க ம்	கவைலப்படவில்ைல.	-	தமிழ்	சினிமா	கைலஞர்க ம்

கவைலப்படவில்ைல.
1995ல்	-	144	தமிழ்படம்	ெவளியானா ம்,	அதில்	24	படங்கள்,	 ந்ைதய
ஆண்ேட,	தணிக்ைகயாகி,	வியாபாரமாகாமல்,	ெபட் க் ள்	 ங்கிய	படங்கள்.
ஜப்பானிய	படம்	" ப்பர்	ேபாத்ரா”தமிழில்	டப்	ெசய்யப்பட்ட .	ஜப்பானிய	இயக் நர்
அகிரா	 ேராேசாவாவின்	படங்கள்	தமிழில்	டப்	ெசய்யப்படவில்ைல.	ஜுராஸிக்
சிட் ம்,	 ப்பர்	ேமாத்ரா ம்,	ஜப்பானிய	ெமாழியிலி ந் 	தமிழில்	டப்
ெசய்யப்ப ம்	ேபாக் ,	தமிழ்	சினிமா	ரசிகர்கைள,	என்ன	மாதிரி,	அயல்
ெமாழிக்காரர்க ம்	அயல்	ேதசத் க்காரர்க ம்	எைட	ேபாட்
ைவத்தி க்கிறார்கள்	என் 	 ரிந் 	ெகாள்ளப்	பயன்ப ம்.

தி.	ஜானகிராமனின்	நாவல்,	"ேமாக ள்"	1995ல்,	திைரப்படமாகிய .	ெசால்லிக்
ெகாள்ள	ஒன் மில்ைல	என்கிற	ஒ வித	தாக்கத்ைத ம்,	தமிழ்	சினிமா
ரசிகர்களின்	மத்தியில்	அந்தப்	படம்	ஏற்ப த்தவில்ைல.
தமிழில்	ஏற்ெகனேவ,	வ லில்	மிகப்ெபரிய	ெவற்றி	ெபற்ற	படங்களின்	ெபயைரேய,
மீண் ம்	சினிமா	தைலப்பாக்கி,	"நாேடா 	மன்னன்'',	"சந்திரேலகா",	"சதிலீலாவதி"
என் 	படங்கள்	ெவளியி ம்	ேபாக் ,	எப்ப யாவ ,	ெவற்றி	ெபற	மாட்ேடாமா	என்ற
ெவறி,	ெவற்றி	ெபற்ற	பைழய	சினிமா	தைலப் க்கைள	பி த் 	ெதாங்கிய .	என்ன



மாயமாலம்	ெசய்தா ம்,	1995ல்,	தணிக்ைகயாகி	ெவளியிடப்பட	 யாத
வியாபாரச்	 ழலில்,	22	படங்கள்	ெபட் க் ள்	 ங்கின.

ஆனால்,	ஆங்கிலப்படங்களின்	மாதிரியில்,	ெவளிவர	இ க் ம்	தமிழ்
சினிமாவிற் ,	 ெரயிலர்கேள	13	ெவளியிடப்ப கிற	அளவிற் ,	எப்ப யாவ
தமிழ்	சினிமாைவ	ஓட் வதற் ,	பிரமபிரயத்தனங்கள்	ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.	அந்த
ஆண் ல்	உலகத்திைரப்பட	விழாவில்,	இந்தியன்	பேனாரமாவில்	ஒ 	தமிழ்படம்	 ட
இடம்ெபறவில்ைல.	ஆனா ம்,	உலகப்பட	விழாவில்,	வியாபார	சினிமா	என்ற
வரிைசயில்,	பாரதிராஜாவின்	'கிழக் ச்	சீைமயிேல'	என்ற	பட ம்,	சிங்கீதம்
சீனிவாசராவ்	இயக்கத்தில்	ெவளிவந்த	“மகளிர்	மட் ம்”	திைரப்பட ம்
இடம்ெபற்றன.	அயல்ெமாழி	சினிமா	ரசிகர்க க் 	அந்த	ஆண் ,	அந்த
இரண் ம்தான்	 றிப்பிடத்த ந்த	தமிழ்ப்படங்கள்	என் 	காண்பிக்கப்பட்டன.

86ல்	'ெமௗனராகம்',	'நாயகன்',	88ல்	'அக்னி	நட்சத்திரம்'	,	90ல்	'அஞ்சலி	,	93ல்
'ேராஜா'	,	'தளபதி'	என் 	பயணித்த	மணிரத்னம்,	1995ல்,	'பம்பாய்'	என்ற	படத்ைத
,	மதக்கலவர	பின்னணியி க்கின்ற	கைதச்	 ழேலா ,	எப்ேபாைத ம்	ேபால,
சினிமா	அழகியல்	என்ற	அம்சம்	 க்கலாக,	இயக்கினார்.	மதக்	கலவரத்தின்
ெகா ய	நாக் கள்,	ரசிகர்கள்	மத்தியில்	ேபசப்படவில்ைல.	ஆனால்	மணிரத்தினம்
என்ற	சினிமா	இயக் நர்	ேபசப்பட்டார்.	இ 	அந்த	படத்தின்	ேதால்வியா,
இயக் நரின்	ெவற்றியா	என் 	நாம்	மயங்கத்	ேதைவயில்ைல.	எம்.	ஜி.	ஆர்.	படம்,
சிவாஜி	படம்,	கமல்	படம்,	ரஜினி	படம்	என் தான்	தமிழ்சினிமாவில்,	தமிழ்	படங்கள்
அைடயாளப்ப த்தப்ப கின்றன.	ஆகேவ,	அந்த	ேநாக்கில்,	மணிரத்தினம்	படம்
என் 	"பம்பாய்"	அைடயாளப்ப த்தப்பட்டால்	ெப ைமதாேன?	அல்ல
ெப ைமதானா?
1996ல்	சங்கர்,	இந்தியாவில்	நீக்கமற	நிைறந்தி க் ம்	இலஞ்சம்	பற்றி	கமைல
ந க்க	ைவத் 	"இந்தியன்"	என்ற	ெபயரில்	படம்	இயக்கினார்.	'பாய்ஸ்'	ேபான்ற
படம்	எ க் ம்	 ழ்நிைலக் 	தள்ளப்பட்ட	சங்கர்தான்,	கைத ம்	க த் மாக,
'இந்தியன்'	ேபான்ற	படத்ைத ம்	இயக்கினார்.	அந்த	படத்தில்	கமலின்	வேயாதிக
ஒப்பைன	 றிப்பிடத்தக்க	அம்சமாயி ந்த .	இலஞ்சத்திற் 	எதிராய்	 ரல்
ெகா ப்பவர்கள்	எல்லாம்,	இந்த	படத்திற் ப்	பிற 	இந்தியன்	தாத்தா	என்
ெசால்லப்ப ம்	அளவிற் ,	அந்தப்	பாத்திரம்	ரசிகர்களின்	மத்தியில்	இடம்
பி த்த .

பின்னாளில்,	பல	உயரங்க க் ப்	ேபான	ேசகர்	க ர்	இயக்கத்தில்,
ெகாள்ைளக்காரி	என் 	அறியப்பட்ட	 லான்	ேதவிைய,	கதாபாத்திரமாக்கி,
'பண் ட்	 யின்'	என் 	படம்	ெவளிவந்த ம்	இந்த	ஆண் தான்.

இந்த	படத்தில்,	லாங்	ஷாட் ல்	கதாநாயகி	நிர்வாணப்ப த்தப்பட் 	நடந் 	வ வ
ேபான்ற	ஒ 	கால்	நிமிட	காட்சி	பரபரப்பாய்	ேபசப்பட்ட .



26,500	ேப ம்	படங்கள்,	96	வைர	இந்தியாவில்	ெவளியிடப்பட்ட 	-	65
ஆண் களில்	தமிழில்,	எம்.ஜி.ஆர்.	சிவாஜிக் ப்	பிற ,	இரண் 	 ப்பர்
ஸ்டார்களாக	ரஜினிகாந் ம்,	கமலஹாச ம்	அறியப்பட்டனர்.	1996ல்
ரஜினிகாந்தின்,	கவிதாலயா	தயாரிப்பில்	' த் '	படம்	ெவளிவந்த	ேபா ,
ரஜினிகாந்த்	150	படங்க க் 	ேமேல	ந த்தி ந்தார்.
ஆச்சரியமான	ெசய்தி	' த் '	படத்திற் 	பிற 	ஜப்பானி ம்	ரஜினிகாந்திற்
ரசிகர்	பட்டாளம்	ேதான்றிய .	1952ல்	'களத் ர்	கண்ணம்மா'வில்	கணக்
வக்கிய	கமல்ஹாசன்	1993ல்	பாலச்சந்தரின்	'அரங்ேகற்றம்'	படத்தில்

ம பிரேவசம்	ெசய் 	1996ல்	இந்தியன்	வைர,	பலவிதமான	கதாபாத்திரங்கள்
ஏற் 	ந த்தார்.

50களில்	'பராசக்தி',	'ஒளைவயார்'	(53),	'எதிர்பாராத '	(54),	'அந்த	நாள்	(54),
'அமரதீபம்'	(56),	'நாேடா 	மன்னன்'	(58),	'பதிபக்தி’	(58),	'மாைலயிட்ட	மங்ைக'
(58),	'கல்யாண	பரி '	(59),	'பாகப்பிரிவிைன'	(59),	’வீரபாண் ய	கட்டெபாம்மன்'
(59)	என் 	தமிழ்	சினிமாவில்	ேபசப்பட்ட	படங்கள்	இ ந்தன.	60களில்	'ப க்காத
ேமைத'	(60),	'மீண்ட	ெசார்க்கம்'	(60),	64லிலி ந் ,	பாலச்சந்தரின்	திைர லக
பிரேவசத்திற் 	பிற ,	நகரவாசிக க்காக,	ப த்தவர்கள்	பார்க்கின்ற	படம்	என்ற
த்திைரேயா ,	பாலச்சந்தர்	படங்கள்,	என் 	தமிழ்	சினிமாவின்	ேபாக்

இ ந்த .

70களில்	 ட,	தமிழ்	சினிமாவில்	கைத	ெசால் ம்	ேபாக் 	ெதாடர்ந்த .	76ல்
'அன்னக்கிளி'	படத்திற் ப்	பிற ,	பிற 	தமிழ்	சினிமாவில்,	கைதைய	விட
இைளயராஜாவின்	இைச	 க்கியமான	அம்சம்	என்ற	நிைல	இ ந்த .

இந்த	சந்த யில்	சில	ேநரங்களில்	சில	மனிதர்கள்	(77)	சில	ேநரங்களில்	சில
படங்கள்	என்ற	வரிைசயில்	பார்க்கப்பட் 	மறக்கப்பட்டன.

80களின்	ஆரம்பங்கள்	 ட,	மேகந்திரனின்	' ட்டாத	 ட் கள்',	'உதிரிப் க்கள்',
பாரதிராஜாவின்	'நிழல்கள்',	’கல் க் ள்	ஈரம்'	என் 	கைத	ெசால் தல்
சினிமா க் 	 க்கியம்	என்ற	ேபாக் 	மாறாமல்	இ ந்த .

80களின்	ந வில்,	86ல்	'ெமௗனராகம்'	படத்திற் ப்	பிற ,	தமிழில்	ேபசப்ப கிற
படம்	என்றால்,	மணிரத்னம்	படம்	என்ற	ேபாக் 	 வங்கிய .	பாலச்சந்த ம்,
பாரதிராஜா ம்	பின் க் த்	தள்ளப்பட்டனர்.	ஆனால்,	மணிரத்தினத்தின்	சினிமா,
எப்ேபா ம்	கைலயம்சம்	 க்கலாக ம்,	கைத	ெசால் ம்	பின்னணியி ம்,
ேகமராவின்	சாத்தியக்	 க ம்,	வண்ணங்களின்	ேசர்க்ைக	மீதான	ேமாக ம்
விஞ்சி	நிற்க,	அப்ேபா ம்	நல்ல	சினிமா	ெதாைலந் 	ேபான .

90க க் ப்	பிற ,	தமிழ்	சினிமா	திக்கற் ப்	ேபான .	2000	ஆண் ன்
வக்கத்திலி ந் 	இப்ேபாைதய	'பாய்ஸ்'	,	'காதல்	ெகாண்ேடன்',	'ெஜயம்',	'காக்க



காக்க'	மாதிரியிலான	சினிமா	அல்லாத	சினிமா	தமிழில்	உதயமாகியி க்கிற .
ேகமரா ம்	எ ட் ங் ம்,	இந்த	 தியவர்களிடம்	படாதபா 	ப கின்ற .

இப்ேபாைதய	தமிழ்	சினிமாவிற் ,	 ன் 	ேபால	ெபண்களின்	ஆதரவில்ைல.
ெரண் ங்ெகாட்டான்	வய க்காரர்கைள	 றிைவத் ,	தமிழ்	சினிமா	பிைழப்
நடத் கிற .	கமைலப்	ேபான்ற	ஜாம்பவான்கள்,	ஜீவித்தி ப்பதற்காக,
சண் யர்கைள	உ வாக் கிறார்கள்.

இந்த	கேளபரத்தில்,	தமிழ்	சினிமா	காணாமல்	ேபான 	என்ற	வாக்கியம்
ெசால்லலாமா?	'அப்ப 	என்ன	இ ந்த ?	இப்ப	காணாமல்	ேபாச் ன்
வ த்தப்பட'	என்ற	 	 ப் ம்	உண் .

உலக	அளவில்	சினிமா,	இன்ன ம்	ஜீவிக்கிற .	ஆனால்,	தமிழில்,	இைசநடனம்
என் ம்,	விடைலக க்கான	கைத	என் ம்,	கண்ைண	விற் 	சித்திரம்	எ திக்
ெகாண் க்கிறார்கள்.

ைமப்பித்தைனப்	ேபான்ற	பைடப்பாளிகள்	வாழ்ந்த	 மி	தமிழ்மண்.	சத்யஜித்ேர
ேபான்ற	சினிமா க்கான	கைலஞர்கள்	இ ந்த	மண்	இந்திய	மண்.

சினிமாவா?	என்னத் க் ?	என் 	ெதாைலக்காட்சியில்	தமிழ்	ச கம்	 டங்கிப்
ேபாய் ட,	தமிழ்	சினிமாக்காரர்கள்,	இன்ன ம்	ேகா கைள ம்,	இலட்சங்கைள ம்
கனவில்	ேதக்கி,	அன்றாடம்	தங்கள்	வீட் ல்	அ ப்ெபரிவதற்காக,	சினிமா	என்ற
ெபயரில்	 ப்ைபகைள	எ த் த்	தள்ளிக்	ெகாண் க்கிறார்கள்.
எரிந் ேபான	சாம்பலிலி ந் 	எ ம்	பீனிக்ஸ்	பறைவகள்	ேபால	ஆப்கானிலி ந்
ட	நல்ல	சினிமா	வ ம்	ேபாலி க்கிற .

க்கா ட்ட	ெபண்கைள	பாதி	ச கமாய்,	பல	 ற்றாண் களாய்	ைவத்தி க் ம்,
ஈரானிலி ந் 	 ட,	ேபரீச்சம்	பழங்கைளப்	ேபால்,	உலக	சினிமாவிற் 	என்
த்திைரயிட்டைதப்	ேபால்,	கடந்த	ஏ 	ஆண் களாக	50களின்	க ப் 	ெவள்ைள

சினிமா	காவியங்கைளப்	ேபால,	-	வண்ணத்தில்	'ஜ க்காளத்தின்	கைத'
என்பைதப்	ேபான்ற	ேபர்	ெசால் ம்	படங்கைள	ெவளியாகிக்	ெகாண் க்கின்றன.

தமிழரின்	நாைளய	சினிமா	என்னவாயி க் ம்?	தமிழர்	களின்	அரசிய ம்
ச க ம்	எப்ப யி க்கிற ?	உலக	சினிமாவில்,	ஒ 	பக்கம்	-	ெதாைலக்காட்சிக்
ெகாண் 	வந்தா ம்,	ரசிக்க யாத,	சினிமாத்	திைரகளில்	மாத்திரம்
ரசிக்கக் ய	பிரம்மாண்டங்கேளா 	தயாரிக் ம்	படங்கள்	ஒ 	பக்க ம்	-	அதிக
ெசலேவயில்லாமல்,	பாட் 	காலத் 	கைத	ெசால் ம்	ேநர்த்தியான	பாணியில்,
ஈரானின்	படங்கள்	இன்ெனா 	பக்க ம்	என் 	உலக	சினிமா	இன்ன ம்
��������	�����������	�����	������	�����������.
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பார்க்க	 யாமல்,	ேகட்க யாமல்,	ேபச யாமல்,	ஒ 	மனித	வாழ்க்ைக
எப்ப யி க் ம்?	அப்ப த்தாேன	ெப ம்பா ம்	இ க்கிேறாம்.	ஆனால்
பிறவியிேலேய	அப்ப 	ஆகிப்ேபான,	ஒ 	மகளின்	வாழ்ைவ	சினிமாவாக
சித்தரிக் ம்	 யற்சிதான்	'க ப் ’	(Black)	என்ற	தைலப்பிலான	இந்திப்படம்
இைத	இந்திப்படம்	என் 	ெசால்ல	 யா .

ேபச யாத	அந்தக்	கதாநாயகிையத்	தவிர,	இந்தப்	படத்தில்
ேபசிக்ெகாண் க் ம்	அவ ைடய	ஆசான்,	அம்மா,	அப்பா,	தங்ைக,	கல்வி	பயில
ேந ம்	கலாசாைலயின்	மனிதர்கள்	-	இப்ப 	எல்ேலா ம்	பாதி	ஆங்கிலத்தி ம்	பாதி
இந்தியி ம்	ேபசிக்	ெகாண் க்கிறார்கள்.	ஒ ேவைள	இந்தக்	கைத	ஒ
ஆங்கிேலா	இந்தியக்	 ம்பத்தில்	நிகழ்வதாக	பின்னப்பட் ப்ப 	காரணமாக
இ க்கலாம்.

டாயி ந்தால்	இ ட் ,	இ ட் ன்	நிறம்	க ப் 	என்ற	பார்ைவ	உள்ளவர்கள்
தீர்மானித்தி க்கிறார்கள்.	ஆகேவ	இந்தப்	படத்தின்	ெபயர்	க ப் .	ஆனால்

டர்க க் 	இ ட் ன்	நிறம்	மாத்திரமா	க ப் ?

க ப் 	வண்ணங்களில்	ஒன்றா?	என் 	ெதரியவில்ைல.	இந்தப்	படத்தின்
இயக் நர்	சஞ்சய்	லீலா	பன்சாலி.	2002-ல்	சரத்சந்திரரின்	'ேதவதாைஸ'
ஷா க்காைன	ந க்க	ைவத் 	இயக்கியவர்.

பன்சாலியின்	ேதவதாஸ்,	சினிமாவில்	நான்காவ 	ேதவதாஸ்.	ைசகல்	என்ற	பாடகர்
ந த்த	ேதவதாஸ்,	திலீப்	 மார்	ந த்த	ேதவதாஸ்,	-	நாேகஸ்வரராவ்	ந த்த
ேதவதாஸ்,	நான்காவதாக	ஷா க்காைன	ந க்க	ைவத் 	பன்சாலியின்	ேதவதாஸ்.



சினிமாக்கன கைள	பிரம்மாண்டமாக	கற்பனிக் ம்	அரிதான	இயக் நர்களில்
பன்சாலி ம்	ஒ வர்.
ெமாகேல	ஆஸம்	இயக்கிய	ேக.	ஆஸிப்	ேபான்ற	இயக் னர்	களின்	வைக.

சரத்சந்திரரின்	ேதவதாஸுக் 	பிரம்மாண்டத்ைத ம்,	வண்ணங்கைள ம்
ைழத் ,	மேகான்னத	அரங் கள்	அைமத் ,	நிைனவில்	நிற் ம்	நடனங்க ம்

பாட் க்க மாக,	பன்சாலி	-	ேதவதாைஸ	பல	ேகா கள்	ெசலவழித்
படமாக்கினார்.
அமிதாப்பச்ச ம்,	ராணி	 கர்ஜி ம்	ந த்த	'க ப் ’	(Black)	படத்திற் 	தயாரிப்
ெசல 	21	ேகா 	 பாய்.	ஆனால்	திைரயிடப்பட்ட	4	வாரங்களில்	19	ேகா
பாைய	இ 	வ ல்	ெசய் ள்ள .	நம்பத்தான்	 யவில்ைல.	ஆனால்	நம்பிக்ைக

த கிற .	படத்தில்	பாடல்கேள	இல்ைல.	ெசக்ஸ்	கவர்ச்சி	நடனங்கள்	இல்ைல.
படம்	பின்	எப்ப 	ஓ கிற ?

இயக் நரின்	அசாத்திய	திறைம.	வ வான	கைத.	திறைமயான	ந ப் .
அற் தமான	ரவி.	ேக.	சந்திரனின்	ஒளிப்பதி .	நிைனவில்	நிற் ம்	காட்சிகேளா
பின்னிப்	பிைணந்த	ேமாண் 	என்ற	இைசயைமப்பாளரின்	பின்னணி	இைச.
ேநர்த்தியான	எ ட் ங்.	இைவதான்	படத்ைத	ெவற்றி	ெபறச்	ெசய்தி க்கிற .	.
பிறவியிேலேய	பார்க்க,	ேகட்க,	ேபச	இயலாத	ெபண் க் 	கல்வி	எப்ப 	கற்பிப்ப .
அ தான்	படம்.

ெதா தல்	-	ஸ்பரிச	உணர் 	-	அ 	தான்	சிேலட் .	விரல்கள்தான்	சிேலட் 	 ச்சி.
அவ்வள 	ேபாரா 	அந்த	ெபண் க் 	அறி 	ெகா த்த	ஆசான்,	வேயாதிகத்தில்
ேபச்சிழந் 	நிைனவிழந் 	ேபா ம்	ேநாயில்	பாதிக்கப்பட்ட	பிற ,	பார்க்க,	ேகட்க,
ேபச	 யாதி ந் ம்,	அறி க்கடைல	ஆசானிடம்	ெபற்ற	அந்த	ெபண்	-
ஆசா க் 	தாயாய்,	தாதியாய்	இயங் ம்	அற் தமான	காட்சியில்தான்
இந்தப்படத்தின்	நாயக	நாயகி	அறி கம்	ெதாடங் கிற .	அமிதாப்பச்சன்	அந்த
வேயாதிக	ேநாயாளியாக	-	ராணி	 கர்ஜி	மாணவியாக	இ ந் 	தாயாக ம்
தாதியாக ம்	நாயகி	பாத்திரத்தி ம்	ந த்தி க்கிறார்கள்.
இப்ப 	நாயக	நாயகி	அறி கத்ேதா 	காட்சி	உ வாக்கி	படத்தில்	அறி கம்
நிகழ்த் வதற்ேக	அசாத்திய	ைதரியம்	ேவண் ம்.	'தீவார்',	'ஜஞ்ஜிர்'	ஆகிய
படங்களில்	இந்திய	சினிமாவின்	ேகாபக்கார	இைளஞனாக	ரசிகர்களின்	மத்தியில்
நின்ற	ஒ 	கதாநாயகன்	அமிதாப்ைப,	நிைன ம்	ேபச் ம்	அற்ற	வேயாதிக
ேநாயாளியாய்	படத்தில்	அறி கப்ப த் ம்	இயக் னர்	பன்சாலியின்	ைதரியம்,
தன 	திறைமயின்	மீ ம்	கைதயின்	மீ ம்	ெகாண்ட	அளவற்ற	தன்னம்பிக்ைகயில்
ேதான்றியி க்கக்	 ம்.	பார்க்க,	ேபச,	ேகட்க	 யாத	பாத்திரத்தில்	ந த்த
ராணி	 கர்ஜி,	இன்ைறய	இந்தி	சினிமாவின்	 ன்னணி	நட்சத்திரம்.	நம் ர்



கமல்ஹாசன்	 டதன் ைடய	'ேஹராம்'	படத்தில்	கவர்ச்சிக்	ெகாத்தாய்	ராணி
கர்ஜிைய	மாற்றி,	தன் ைடய	மைனவி	பாத்திரத்தில்	ந க்க	ைவத் ,	ப க்ைக

அைற	காட்சிகள்,	 த்தக்	காட்சிகள்	என் 	 ள்	கிளப்பிய 	ஞாபகம்	வ கிற .
அந்த	ராணி	 கர்ஜி ம்	'பிளாக்'	படத்தின்	ராணி	 கர்ஜி ம்	ஒ வர்தானா	என்
நம்பத்தான்	 யவில்ைல.
பார்க்க,	ேபச,	ேகட்க	 யாத	கைதத்	தைலவியின்	ேகாணத்தில்	கைத
ெசால்லப்ப கிற .	அமிதாபச்ச க் ம்,	ராணி	 கர்ஜிக் ம்,	இ வைர	அவர்கள்
ந த்த	எல்லாப்	படங்களி ம்,	இந்தப்படம்தான்	 த்திைரப்படம்	என் 	ெசால்லலாம்.

1962-ம்	ஆண் 	'தி	மிராக்கில்	ஒர்க்க	ர்'	(The	Miracle	Worker)	என்
ஹாலி ட் ல்	ஒ 	படம்	எ க்கப்பட்ட .	கைத	இேத	மாதிரிதான்.	அந்தப்	படத்தில்
ந த்தைமக்காக	பட் 	ட் க் க் ம்	அேனபான்கிராப் க் ம்,	அந்த	ஆண் ன்
சிறந்த	ந கர்,	ந ைகக்கான	ஆஸ்கார்	வி 	வழங்கப்பட்ட .	அந்த	ஆங்கிலப்
படத்தின்	கைத	-	ெஹலன்	ெகல்ல ம்	அவ ைடய	ஆசான்	பற்றி ம்
அனிசல்லிவன்	எ திய	உண்ைமக்	கைதைய	அ ப்பைடயாகக்	ெகாண்ட .

ெஹலன்	ெகல்லரின்	கைத,	காலம்	காலத்திற் 	நம்பிக்ைககைள	விைதக் ம்
கைத.	அசாத்தியங்கைள	சாத்தியங்களாக்கிய	வரலா .

"க ப் '	படத்தின்	இயக் நர்	-	பன்சாலி,	இந்தப்படத்ைத	வியாபார	ரீதியி ம்
ெவற்றிகரமான	சினிமாவாக	இயக்க	பத்தாண் க க் 	ேமலாக	மனதில்	ஊறல்
ேபாட் 	ைவத்தி ப்பதாகச்	ெசான்னார்.	எனக்காக	ரசிகர்கள்	என் 	ஒ 	நிைல
ேதான்றிய	பிற 	இந்தப்	படத்ைத	எ க்க	ேவண் ம்	என் 	காத்தி ந்ததாகச்
ெசால்கிறார்.

சில	ஆண் க க் 	 ன்,	அங்கஹீன ற்ற	கதாபாத்திரத்ைத	ைமயமாக்கி,
மனிஷா	ெகாய்ராலாைவ	ந க்க	ைவத் ,	'காேமாஷி'	என் 	ஒ 	படம்	எ த்தார்.
ஒ 	வைகயில்	பார்த்தால்,	'க ப் 	படம்	அதன்	நீட்சி	என் 	ெசால்ல	ேவண் ம்.
ஆனால்,	சினிமா	ெதாழில் ட்பத்தில்	இன் ம்	 ய	அழ கேளா 	எ த்த	படம்
என் ம்	ெசால்லலாம்.	ஆனால்,	2002-ல்	ெவளிவந்த	இவ ைடய	ேதவதாஸ்
படம்தான்	இந்திய	சினிமாவில்	இவ க்கான	இடத்ைதத்	ேத த்தந்த	படம்.
சஞ்சீவ் மார்	ேபச யாத	ஊைமயாக	ந த் ,	பல	ஆண் க க் 	 ன்
'ேகாஷிஷ்'	என்ற	ஒ 	இந்திப்படம்	வந்த ம்	நிைனவிற் 	வ கிற .

'பிளாக்'	படத்ைத	ெபலாசீகல்	என்ற	சிறந்த	ெபண்	எ ட்டர்	ெவட் 	ஒட் யி க்கிறார்.
காட்சிகைள	ெவட் 	ஒட் 	இைணப்பதில்,	இந்த	எ ட்டர்	படத்ேதா 	ஒன்றிப்
ேபாயி க்கிறார்	என் தான்	ெசால்ல	ேவண் ம்.

இமாச்சல	பிரேதசத்தின்	தைலநகர்	சிம்லாவில்,	ஒ 	மிக	அழகான	 ராதனமான
லகக்	கட் டம்	இ க்கிற .	அதைன	பன்சாலி	-	இந்த	பார்க்க,	ேபச,	ேகட்க



யாத	கைதத்தைலவி	ப க் ம்	கல் ரியாய்,	படத்தில்	மாற்றியி க்கிறார்.
அந்த	மேகான்னத	கட் டத்தின்	அழ ம்	இந்த	படத்திற் 	வ .	அந்தக்
கட் டத்தில்	படம்	பி க்க	அ மதி	கிைடக்காமல்	ராணி	 கர்ஜி	 ட	பம்பாய்
தி ம்பிவிட்டார்.	அப் றம்,	பார்க்க	ேவண் யவர்கைளப்	பார்த் 	காரியம்	சாதிக் ம்
அரசியைல	பயன்ப த்தி,	ேபாரா 	அ மதி	ெபற் 	அந்தக்	கட் டத்தில்	படம்
பி த்தி க்கிறார்	பன்சாலி.
படத்தில்	உன்னதங்கள்	ஏராளம்.

பார்ைவயற்ற,	கா 	ேகளாத,	சி வய 	ெபண்	பாத்திரேமற் 	ந க் ம்,	9	வய
'ஆயிஷா	க ர்',	இந்தப்	படத்தில்	இன் ெமா 	அற் தம்.
அேநகமாய்	இந்த	வ டத்தின்	ஆஸ்கார்	அந்தச்	சி மிக்காவ 	கிைடக்கலாம்.
பாண் ச்ேசரியில்,	ஒ 	ெஜர்மானிய	தந்ைதக் ம்,	பஞ்சாபி	தாயா க் ம்	பிறந்த
ஆயிஷா	க ர்,	பன்சாலியின்	கைல	உன்னதங்க க் ப்	ெபரி ம்	 ைண	நிற் ம்
சி மி.

மிேஷல்	என்ற	கதாபாத்திரத்தின்	ெபயரில்	அந்த	சி மி	ஆயிஷா	க ர்
சித்திரிக் ம்	 ரட் த்தனங்க ம்,	கற்றல்	என்ற	அற் தத்ைத	அந்தச்	சி மியிடம்
அவளின்	ஆசான்	நிகழ்த்திய	பிற ,	ஆசானின்	அற் தங்களாக	நிகழ்த்தப்ப ம்
பயிற் 	வித்த ம்,	பயி த ம்,	பயிற்சியில்	ேதர்ச்சி ம்,	அதற்கான	பின்னணி
இைச ம்,	அந்த	கதாபாத்திரங்களில்,	(ஆசான்,	மிேஷல்,	மிேஷலின்	தாயார்)
ஆகிேயார்களின்	 ேளாசப்க ம்,	அதற்கான	ஒளிச்ேசர்க்ைகக ம்	பார்த்
மாத்திரேம,	-	ேகட் 	மாத்திரேம	உணர்ந் 	அ பவிக்கத்தக்கைவ.	தண்ணீர்,
ஆசான்,	அம்மா,	அப்பா,	பறைவ,	பந் 	என் 	ப ப்ப யாய்	நிக ம்	அந்த	கற்றலின்
விரி ம்	அதன்	பயனாய்	விைள ம்	அறி ம்	பன்சாலியால்	அற் தமாய்
சினிமாவாக்கப்பட் க்கிற .

இந்தப்	படத்ைத	பார்ைவயற்றவர்களின்	வாழ்வில்	ஒளிேயற்றிய	ெஹலன்
ெகல்ல க் 	சமர்ப்பித்தி க்கிறார்.	பார்ைவயற்ற,	கா 	ேகளாத	அைனவ க் ம்
சமர்ப்பித்தி க்கிறார்.
பன்சாலியின்	தந்ைத	நவீ க்காக	இந்தப்	படம்	என் 	பட	ஆரம்பத்தில்
காட்டப்ப கிற .

பன்சாலியின்	தந்ைத	 காரர்.	பன்சாலிக் ம்	அவ ைடய	 த்த	சேகாதரி ம்
இந்த	படத்தின்	எ ட்ட மான	ெபலாசீக க் ம்,	விைளயாட் 	ெபாம்ைமகேள
இல்லாத	 ழந்ைதப்	ப வத்ைத	த வதற் 	காரணமாக	இ ந்த	அந்த	 கார
தந்ைதக் 	இந்தப்	படத்ைத	சமர்ப்பித்தி க்கிறார்.
ஆசானாய்	ந க் ம்	அமிதாப்,	கட் க்க யில்	ப த் ,	 னிந் ,	 ம்
ெசவி மாய்	பாத்திரேமற் 	அந்தக்	கட் க்க யில்	ப த் க்	கிடக் ம்	சி மி



மிேஷலாக	ந த்த	ஆயிஷா	க ைரச்	சந்திக்கிற	 தல்	காட்சியில்,	அந்த	சி மி
மிேஷல்.	ஒ 	ெபாம்ைமைய	அைணத்தவா தான்	அறி கமாகிறாள்.	பன்சாலியின்
ழந்ைத	ப வத்தில்	கிைடக்காமல்	ேபான	ெபாம்ைமேயா	அ ?	ஷா க்கான்

ந த் ,	ேதவதாஸில்	 யில்	இறக் ம்	ேதவதாஸின்	கைடசி	காட்சி,	பன்சாலியின்
கார	தந்ைதயின்	இறப் 	காட்சிப்	ேபாலேவ	என் 	அவர 	சேகாதரி

ெபலாசிசகல்	நிைன 	 ர்ந்தி க்கிறார்.
இ வைர	நான் 	படங்கள்	எ த்த	பன்சாலியின்	படங்கைள	மாத்திரம்தான்
அவ ைடய	சேகாதரி	ெபலாசீகல்	எ ட்	ெசய்தி க்கிறார்.	இ வ ேம	 னா	பிலிம்
இன்ஸ் ட் ட் ல்	ப த்தவர்கள்.

பன்சாலிைய	ஆரம்ப	காலங்களில்,	வழக்கம்	ேபாலேவ	ஊடகங்கள்	 றம்	தள்ளிய .
உதவி	இயக் னராய்	ெதாடங்கி	சினிமா	கன கேளா ,	இயக் னராய்
பரிணமித் ,	இந்திய	சினிமாவில்	அற் தங்கைள	நிகழ்த்த	 வங்கியி க்கிறார்
பன்சாலி.
மிேஷல்,	கல் ரிப்	ப ப்பில்	ேதாற் ப்ேபா ம்ேபா ,	தன்	அம்மாவின்	ேதால்விையப்
பகிர்ந் ,	ெதாைலேபசியில்	ெமாழி	யில்லாமல்	ெவ ம்	சப்தங்களாய்	 றி
அ ம்ேபா ,	ஆ தல்	ெதரிவிக்க	வைக	ெதரியாமல்	தவிக் ம்	அம்மா ம்,
இைசக்கப்ப ம்	பின்னணி	இைச ம்,	மிேஷல்	,	-	ேதால்விக க் 	பிற ,	பட்டம்
வாங்கி	சாதைனயின்	வண்ணங்களில்	திைளப்பைத	படம்	பி த்தி க் ம்
ேநர்த்தி ம்	-	அந்தக்	காட்சிக்கான	'சாதைனகளின்	வண்ணங்கள்'	என்
தைலப்பிட்ட	அந்த	பின்னணி	இைச ம்,	இந்திய	சினிமாைவ,	-	ேப ம்	படத்ைத	-
ெசன்ற	 ற்றாண் ன்	 திய	கண் பி ப்பான	கைல	வ வத்ைத	உலகில்
ேபாற்றப்ப ம்	இயக் னர்க க் ச்	சமமாக	சினிமாவாக	எ க்க	 ம்	என்
அந்தக்	காட்சிகளில்	இந்தப்	படம்	 லமாக	பன்சாலி	நி பிக்கத்
ெதாடங்கியி க்கிறார்.
இந்தப்	படத்தில்	ஆரம்ப	காட்சிகள்,	காவியத்தின்	 தல்	பக்கங்களாகத்தான்
ஆரம்பிக்கிற .	இ ம்	ஒளி மாய்	ஒ 	அைறயில்	பிெரய்லி	தட்டச் ப்	ெபாறிைய
இயக் ம்	ராணி	 கர்ஜியின்	 ப் றம்.

பிெரய்லி	தட்டச் ப்ெபாறி ம்,	அதன்	பட்டன்கைள	தட் ம்	.	மிேஷலின்
விரல்க மாய்	அகன்ற	திைரயில்	ஒ 	 ேளாசப்.
'இரண் 	ெபண்கள்'	என்ற	படத்தில்,	ேசாபிேயாேலாரன்	நடந் 	காட் ய	நைடையப்
ேபால,	கால்கைள	அகல	விரித் 	தத்தக்கா	பித்தக்கா	என் 	நடக் ம்,	ஒ
காலத்தி ம்	மறக்க	 யாத	ஒ 	நைடயில்	ராணி	 கர்ஜி.
திைர	 வ ம்	வானத்திலி ந் 	உதி ம்	பனிப்ெபாழிைவ,	உள்ளங்ைகயிேலந்தி,
பனிப்ெபாழி கேளா 	ஸ்பரிச	விைளயாட் 	நிகழ்த் ம்	ராணி	 கர்ஜியின்



ைககள்,	அந்தக்	ைகக ம்,	விரல்க ம்	 ட் 	ெசவிட் 	மிேஷலின்	ஒேர	பயி ம்
சாதனம்	என் 	அ க்ேகா ட் ,	இந்தக்	காட்சிகைள	நீல	அடர்த்தியின்
வண்ணங்களில்	படம்	பி த் 	ேமேல	ெசான்ன	காட்சிக க்ெகல்லாம்	மிேஷலின்
பாத்திரத்திற்கான	தீம்	இைசைய	பின்னணியில்	ேசர்த்தி க் ம்	அழ ,	இனிைம.
இப்ப 	இந்தப்	படத்ைதப்	பற்றி	நிைறயச்	ெசால்லலாம்.
கற்பித்த	ஆசான்,	நிைன ம்	ேபச் ம்	அற் ப்	ேபா ம்	ேநாயில்	உழ ைகயில்,
மிேஷ க் 	ஆசான்	எைதெயல்லாம்	அறிதல்	என் 	கற்பித்தாேரா	அேத
ெதாட் ணர்த் ம்	ெமாழியில்,	மிேஷல்	ஆசா க் 	கற்பிக் ம்	காட்சிகெளல்லாம்
இந்தப்	படத்தின்	கைதப்	ப திக் 	ெம ட் பைவ.

காட்சிகள்	மாத்திரேம	இந்தப்	படம்.	இந்தி	வியாபார	சினிமாவில்	இந்தக்	கைத ம்,
இைத	சினிமாவாக்கிய	பாங் ம்,	படத்ைத	ெவற்றி	ெபறச்	ெசய்தி க்கிற .	தமிழ்
வியாபார	சினிமாவில்	இ ேபான்ற	 யற்சிகள்	எப்ேபா 	சாத்தியமா ம்?
சாத்தியம்	என் தான்	ேதான் கிற .	இந்தப்	படத்தின்	 தல்	நான் 	வார
ெசன்ைன	வ ைலப்	பார்க்கிறேபா ,

இ ந்தா ம்	நாம்	சினிமாைவ	சினிமாவாக	உள்வாங்கிக்	ெகாள்ளாைம	நம் ைடய
நிரந்தர	இடர்ப்பாடாக	இ க்கிற .

இந்தப்	படம்	 கிறேபா ,	மிேஷல்	-	ேதால்விக க் ப்	பிற 	கல் ரி	ப ப்ைப
த் 	பட்டம்	வாங்கி,	தைலயில்	ெதாப்பி	அணிந் ,	பட்டதாரி	க ன்	அணிந் ,

அல்ஜிமீர்	வியாதியில்	நிைன கேள	அற் ப்ேபாய்	வேயாதிக	தளர்வில்	அல்ல ம்
தன்	ஆசானிடம்	அந்த	மகிழ்ச்சிைய	பகிர்ந் 	ெகாள்ள	வ கின்றேபா ,	அந்த
ம த் வமைனயில்	நைடெப ம்	கைடசி	நிகழ் 	காட்சிகளின்,	அமிதாப்,	ராணி
கர்ஜியின்	 ேளாசப்	காட்சிகள்	அவர்களின்	ந ப் லக	வாழ்க்ைகயின்	உச்சம்

என் 	ெசால்லலாம்.
மணிரத்தினத்தின்	'அஞ்சலி'	படத்தில்	மனநிைல	பிறழ்ந்த	அந்த	சி 	ெபண்
அஞ்சலியின்	கால்களில்	தகர	டப்பாைவ	கட் ,	அவளின்	வ ைகைய	அறிவிக் ம்
அறிவிப் 	மணியாக	காண்பித்த	 ரத்ைதப்	ேபால,	மிேஷல்	சி 	ெபண்ணாக
இ க்ைகயில்,	காலில்	கயி 	கட் 	மணிக்கட் யி ந்த ம்,	அைத	அமிதாப்
ஆசானாய்	ெபா ப்ேபற்ற ம்	 மிறிப்	ேபாய்	அகற்றிய ம்,	அேத	மாதிரி	நிைன ம்
ேபச் ம்	இழந்த	ேநாயாளி	அமிதாப்ைப	ம த் வமைன	கட் ேலா 	சங்கிலியால்
பிைணக்கப்பட் ப்பைத	அறிய	ேநர்ந்தேபா ,	ராணி	 கர்ஜி	 றிப்ேபாய்
சங்கிலிைய	அகற் ம்	காட்சி	என	படத்தில்	வாழ்க்ைக	சக்கரத்தின்	உ ளைல
சித்திரிக் ம்	காட்சிகள்	திைரக்கைதயாக்கப்பட் க்கிற 	-	 த்தி	நிற்காமல்
ஆறாவ 	விரலாய்	ேதான்றாமல்.
அமிதாப் ம்,	ராணி	 கர்ஜி ம்	இந்தப்	படத்தில்	யாைர	யார்	மிஞ் கிறார்கள்	என்



ெசால்ல	 யா .	மிேஷலின்	தந்ைதயாக	ந க் ம்	திரித்ெமன்	சாட்டர்ஜி ம்
(சத்யஜித்ேர	படத்தில்	ந த்தவர்)	தாயாக	ந த்த	ெஷர்னாஸ்	பட்ேட ம்,	மிேஷலின்
தங்ைகயாக	ெகாஞ்ச	ேநரேம	வந் 	ேபா ம்	நந்தனா	என்ற	ந ைக,	இப்ப
எல்ேலாைர ம்	மிகச்	சரியாக	பயன்ப த்தியி ப்ப 	பன்சாலியின்	திறைம.
சிம்லாவில்	-	சார்லி	சாப்ளினின்	'ேகால் ரஷ்'	திைரப்பட	ேபாஸ்டர்,	ஒ 	காட்சியில்
ேபாகிற	ேபாக்கில்	பின் லமாய்	பதி 	ெசய்யப்ப கிற .

இந்தப்	படத்தின்	 	பின்னணி	இைச ம்	கீழ்கண்ட	22	ப திகளாக
பிரிக்கப்பட் 	ேகார்க்கப்பட் க்கிற .

மிேஷல்	-	(கைதத்	தைலவி	)
க ப் 	-	(படத்தின்	ெபயர்)

ேதபராஜ்	-	(கைதத்	தைலவன்)

நிழல்களின்	உலகம்
சங்ேகதங்கள்

அைறகள்	மாற்றம்
விளக்கின்	இறப்

வில்லாத	இ ட்

பள்ளியில்	மிேஷலின்	 தல்	நாள்
ஒளியின்	கதிர்
தண்ணீர்

ஆசானின்	அதிசயம்
மங்கி	 தல்
ஜாஸ்

50	கால கள்
அம்மா,	நான்	ேதாற் விட்ேடன்
தலாவ 	ெதா தல்

மணப்ெபண்ணின்	ேதாழி
ஒளி
சாதைனயின்	வண்ணங்கள்



மாணவியின்	அதிசயம்
ெதய்வீக	ஒளி

	

கைதைய	ஆழப்ப த் ம்	பின்னணி	இைசக்	ேகார்ப் 	இந்தப்	படத்திற் 	இன் ம்
ஒ 	வ .

ஆரம்பத்தில்	ெகாஞ்ச	ேநரம்	ேதபராஜ்	(அமிதாப்)	உரத் 	-	மிக	உரத் 	நாடகப்	பாணி
கலந் 	அல்ல 	இந்திய	சினிமா க் 	பழக்கப்பட்ட	ெமேலா	 ராமா	 ணங்கேளா

க்கலாய்	ந த்தா ம்,	கைதயின்	இதழ்கள்	விரிய	விரிய	அ 	ஒ 	வைக
பாத்திர	சித்திரிப் 	என் 	சமாதானமாக	ேதான் கிற .

"இன் ம்	பல	ைமல்கள்	ேபாக	ேவண் யதி க்கிற ''	என்ற	ராபர்ட்	பிராஸ் ன்
கவிைத	வரிகள்	க ம்பலைகயில்	சாக்பீஸால்	எ தப்பட்ட	அைறயில்	அமிதாப்,	ஒ
எரிகிற	 ண் 	பல்ைப	ைகயில்	ைவத் க்ெகாண் 	இ ேளா ம்	ெமாழிேயா ம்
தன்	பாத்திரச்	சித்திரிப்ைப	நிகழ்த்த	ெதாடங் கிறார்.
இந்தப்	படத்தில்	ஏதாவ 	காட்சிைய	ேவண்டாம்	என் 	ெவட் 	எறியத்
ேதான்றவில்ைல.	அைதப்ேபால	ெவட் 	ஒட்டப்பட்ட	படமாக்கத்ைத	ேவ 	மாதிரி
ெவட் 	ஒட் 	பார்ைவ	பரிமாணத்திற் 	இ ப்பைதக்	காட் ம்	 தல்	வ
ேசர்க்க	 ம்	என் ம்	ேதான்றவில்ைல.
ஒ 	காட்சி	வ வத்தின்	எல்லா	அங் லங்க ம்	மி ந்த	கவனிப்ேபா
அைமந்தி ப்ப 	கைத	நிகழ் கேளா 	எளிதில்	ஒன்ற	 கிற	வசதிைய
ஏற்ப த் கிற .

சினிமாவின்	சாத்தியங்கள்	அற் தமானைவ.	ஒ 	அைறயிலி ந் ,	கத
அளவிலி க் ம்	ஓவியங்கைள,	ேகமராைவ	ஒ 	திைசயில்	இடமி ந் 	வலமாக
சீராக	நகர்த்தி,	 க்கிச்	ெசல்லப்ப கிற	ஓவியங்கைள	அதன்	எதிர்	திைசயில்
வலமி ந் 	இடமாக	அேத	சீேரா 	ெகாண் 	ெசல்ல	ைவப்ப ம்,	இப்ப
சினிமாவிற் 	உரிய	அழகிய	விகசிப் கைள	ேபாகிற	ேபாக்கில்	பன்சாலி
காட்சிகளில்	அைமத்தி க்கிறார்.
ேநா ற்ற	நிைன களற்ற	அமிதாப்ைப	ம த் வமைனயில்	பார்க்க	வ ம்
பார்ைவயற்ற	மிேஷ ம்,	அமிதாப் ம்,	ஒ 	பத் க் ப்	பத் 	அைறயில்	எதி ம்
தி மாக	அ க ேக	எதிர்	எதிர்	திைசயில்	ேதடலின்	நிகழ் கைள	நிகழ்த் கிற
காட்சியில்	பார்ைவயற்றி த்த ம்	நிைனவற் ப்	ேபாவ ம்	ஒன்ேறா	என	மயங்க
ைவக்கிற .	படம்	ஆரம்பித்த	பிற 	இந்த	படம்	பார்க்க	வந்த	இரண் 	நண்பர்கள்
திைரயில்	காட்சிகைளப்	பார்த் விட் 	இ 	ஆங்கிலப்படமா?	இந்திப்	படமா?	என்
பட	ேநர்த்தியின்	காரணமாக	மயங்கிப்	ேபானார்கள்.



இவ்வள 	நல்ல	படத்ைத,	பார்ைவயற்ற,	ேகட்க	 யாதவர்களிடம்,	எப்ப
ெகாண் ேபாய்	ேசர்ப்ப ?	இதன்	சினிமா	அ பவத்ைத	பிெரய்லி	எ த் களில்
ெகாண் 	ெசன்றா?	அதில்	 ைம	இ க் மா	என்ற	ேசாகம்	ெநஞ்சில்
படர்கிற .

ஆனா ம்	பார்க்க ம்,	ேகட்க ம்,	ேபச ம்	விடாமல்	மக்களின்	 லன்கைள
ப தாக் ம்	இன்ைறய	 ழலில்,	இந்தப்	படம்	பார்க்க ம்	ேகட்க ம்	ேபச ம்
ைவத்தி ப்ப 	சந்ேதாஷமாய்த்தான்	இ க்கிற .
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நம் ர்க்காரர்க க் ,	சினிமாைவ	அதன்	உண்ைமயான	அர்த்தங்களில்
ைகயாள்வதற் ரிய,	எல்லா	திறைமக ம்	இ க்கின்றன.	 க்கியமாய்
கமல்ஹாச க் .

ஆனா ம்,	அவ்வா 	ெசயல்பட	 யாமல்	ேபாவதற் 	காரணம்	-	இதில்	எளிதாக
ரட்டக்	 ய	இலட்சங்க ம்	ேகா க ம்தான்.

பழி	-	ரசிகர்கள்	மீ தான்.

ஏேதா	நல்ல	படம்	ெகா த்தால்,	இவர்கள்	(ரசிகர்கள்)	பார்க்கமாட்டார்கள்	என்ற
டநம்பிக்ைக,	தமிழ்	சினிமாக்காரர்கைள	பாடாய்ப்	ப த் கிற .	எல்லா	வியாபார

சமரசங்க ம்,	தமிழ்	சினிமாவில்	இப்ப த்தான்	நிகழ்கிற .	ஆனால்	அதைன ம்
மீறி	பாசமல ம்,	ப க்காத	ேமைத ம்,	கல்யாணப்	பரி ம்	அ ப களில்	வந்
ெகாண் ந்தன்.

இந்தப்	படத்திற் 	அரிவாள்	கலாச்சாரம்	என் 	ெபயர்	ைவத்தி க்கலாம்.	கமல்
படத்தில்	ெசால்கிறார்,	வி மாண் 	என்ற	ெபயர்	'அம்மா'	ெகா த்ததாம்	-	பாலாசிங்
கமைல	சண் யர்	என் 	இந்தப்	படத்தில்	 ப்பி கிறேபா ,	-	இப்ப 	ஒ
ெமலிதான	நக்கல்,	படத்தின்	வசனத்தில்	கமலின்	அரசியல்	பார்ைவயாக	ெவளிப்
ப த்தப்ப கிற .

இதில்,	சாதிச்	சண்ைடைய	 ண் வி ம்	காட்சிகளில்ைல.
ஆனால்,	நம் ர்	ெஜயில்கள்	ஊழல்	மலிந்த 	என்ற	விமர்சன ம்,
ேபாலிஸ்காரர்கள்,	தப்ேப	பண்ணாத	ஒ வைனக் ட	-	ெபாய்யாய்,	 தல்	தகவல்
அறிக்ைக	எ தி,	ெகாைல	ெசய்ததாய்,	நீதிமன்றத்தில்	நி பித் ,	 க்



தண்டைன	வாங்கிக்	ெகா க்கிறார்கள்	என் ம்,	-	நிர்வாக	அவலம்	 றித்த
விமர்சனம்தான்	இ க்கிற .	ேபாலிஸ்காரர்க க் 	இலஞ்சம்	ெகா க்கலாம்.
நீதிபதிகைள	விைலக் 	வாங்கலாம்	என்கிற	மாதிரிெயல்லாம்	காட்சிகள்
இ க்கிற .

ஆனால்,	தணிக்ைகயில்,	இைதெயல்லாம்	ஆட்ேசபிக்க	 யாத	 ழலி க்கிற
ேபாலி க்கிற .

நகம்	ெவட் வைதப்	ேபால்,	மனித	உடல்கைள,	ெகாத் 	 ேராட்டா	ேபா கிற
காட்சிகைள,	கமல்,	ேதவர்	மகன்	படத்திலி ந் 	-	விடாமல்,	வி மாண் 	வைர,
யதார்த்தம்	என்ற	சமாதான	அ ப்பைடயில்,	காட்சிகளாய்	படத்தில்
ைவத்தி க்கிறார்.	ஒ 	இன	மக்கள்	ஏேதா	ஒ 	காலத்தில்,	அப்ப யி ந்தார்கள்
என்பைத	விடாமல்,	இப்ப ,	அகன்ற	திைரயில்,	 தாகாரமாய்	காட்ட	ேவண் ய
அவசியம்தான்	நமக் ப்	 ரியவில்ைல.	அவ்ைவ	சண் கி,	அ ர்வ	சேகாதரர்கள்,
இந்தியன்	என் 	வித்தியாசமாய்	உைழத் ,	பாத்திரங்கைள	நிைனவில்
நி த் கிற	ேபா ,	பாதி	மனிதன்,	பாதி	மி கம்	சமாச்சாரம்	மீ ம்	அவ க்
நிைறய	சபலமி க்கிற .

க் தண்டைன,	நவீன்,	வளர்ந்த	ச தாயத்தில்	ேதைவயில்ைல	-	பல	நா களில்,
க் 	தண்டைன	தைட	ெசய்யப்பட் க்கிற 	-	என்கிற	மாதிரிெயல்லாம்

வாதங்கைள	 வக்கி,	ஒ 	ெசய்திப்பட	இயக் நர்,	ஏஞ்சலா	காத்த த்
(ேராகிணி)வின்	பார்ைவயில்	படம்	ஆரம்பிக்கிற .	வி.	ஆர்.	கி ஷ்ணய்யர்	அ
றித் 	தன்	க த் க்கைள	காட்சியில்	ெசால்லி	படம்	ஆரம்பிக்கிற .	சன்

ெதாைலக்	காட்சி	நி பர்,	வி மாண் ைய,	ெதாைலக்காட்சிக் ,	ேகாட் ,	 ட்
ேபாட் ,	இன்டர்வி 	பண்ணி,	படத்ைத	 த் 	ைவக்கிறார்.
ெஜயிலில்	எப்ப ,	ைகதிகள்	ரகைள	பண்ணலாம்,	எப்ப ,	ேபாைத	ம ந் ,
ேகா க்கணக்கான	 பாய்க க் 	கடத்தலாம்	என	விலாவாரியாக	ஒ
கால்வாசிப்	படம்	ெசால்கிற .	சிைறக்ைகதிக க் ,	இந்தப்	படத்ைத	ேபாட் க்
காண்பித்தால்,	அவர்களாவ ,	எப்ப ,	ெஜயி க் ள்	கலவரம்	பண்ணலாம்	என்
கற் க்	ெகாள்வார்கள்.

ஒேர	 ர்க்கத்தனமான	வயலன்ஸும்,	அரிவாள்	ெவட் ம்.	இரத்தக்களறி ம்,
ரசிகர்கைள	ெதாய்வைடய	ைவத் 	வி ேமா	-	என் 	அஞ்சத்	ேதைவயில்ைல.
இர 	ேநரத்தில்,	ெமாபட் ல்	ஓ ப்ேபாகிற	காதலர்கள்,	வி மாண் ம்
அன்னலட் மி ம்	(கம ம்,	அபிராமி ம்)	நீல	வண்ணத்தில்,	 யட்	பா ,
ஜலக்கீரிைட	பண்ணி,	 த்தமிட் க்	ெகாண் ,	உைடகைள	அணிந் 	ெகாண்ேட,
உைடகளில்லா 	கலவியில்	ஈ ப வ 	ேபான்ற,	ரிலீப்	காட்சிக ம்	படத்தில்
இ க்கிற .

அபிராமியின்	ெதாப் ைள,	கமல்	தீண் ம்	கைத	நிகழ் க க் ம்	பஞ்சமில்ைல.



படத்தில்	உ த் வ ,	ெதன்ேகா 	தமிழகத்தில்,	வாயில்	ஏேதா	அடக்கிக்
ெகாண் ,	வார்த்ைதகைள	ெமன் 	ேப வைதப்	ேபான்ற	வட்டார	வழக் ,
ஏறக் ைறய	கி.இராஜநாராயணனின்	ேகாவில்பட் 	பாைஷ	ேபால,	-	அகராதி ம்,
சப்	ைடட் ம்	ேதைவப்ப கிற,	வசன	உச்சரிப் .

பிரம்மாண்டங்கைள	சாதிக் ம்	ஆற்றலின்	அைடயாளங்கள்	இந்தப்	படத்தில்
உண் .	மிக க்கியமாய்,	இந்தக்	கைதயின்	பாத்திரங்க க் ,	ேதர்ந்ெத த்த
ந கர்க ம்,	அவர்கைள,	பிசிறில்லாமல்	ேவைல	வாங்கியி க்கிற	அழ ம்	-	சமீப
காலத்தில்,	ஒ 	தமிழ்	படத்தில்,	இப்ப 	 வீச்சில்	பார்த்ததாய்	நிைனவில்ைல.
இன் ம்	சரியாகச்	ெசால்லப்	ேபானால்,	எல்ேலா ம்,	கமல்	ந ப் த்	திற க் ,
சமமாக,	பல	சமயங்களில்,	பல	பாத்திரங்கள்,	அவைரவிட,	 தல்	திறைமேயா ம்
ந த்தி ப்பைத	பாராட் ச்	ெசால்லேவண் ம்.

திைரக்கைதயில்,	ஒ 	பலவீனமான	கட்டைமப் 	இ க்கிற .	ெசய்திப்படம்
எ ப்பவர்களின்	பார்ைவயில்,	படம்	ஆரம்பமாகிற ,	இரண்
ெகாைலக் ற்றவாளிகளின்,	ஒேர	நிகழ்வின்,	ெவவ்ேவ 	இரண் 	விதமான
பார்ைவகளில்	கைத	நகர்வைதப்	ேபால,	படத்தின்	ெப ம்ப திைய	ெகாண்
ேபாய்,	ஒ 	வட்டத்தின்	 ைவப்	ேபால,	மீள ம்,	ெசய்திப்படம்	தயாரிக்க
ைனந்த	ஏஞ்சலா	காத்த த் ைவ,	படத்தின்	கைடசி	காட்சியில்	காட் 	படத்ைத
க்கிறார்.

இந்தக்	கலைவ	(Blend)	ேநர்த்தியாய்	அைமக்கப்படவில்ைல.	இன்ன ம்
அ த்தமாக,	பார்ைவயாளர்களின்	மனதில்,	இந்த	ஒ ங்கிைணப்ைபத்
திைரக்கைத ம்,	எ ட் ங் ம்	நிகழ்த்தியி க்க	ேவண் ம்.	இந்த	 ன் 	விதமான
அம்சங்க ம்,	மிக	ெமலிதாய்,	 ைக ட்டமாய்,	அ ந் 	ேபாகிற	 லிைழயில்
ேகார்க்கப்பட் க்கிற .

இதன்	காரணமாகேவ	படத்தில்	இந்த	உத்தி,	திைரக்கைதக் 	வ 	ேசர்க்க
தவ கிற .

வசனங்கள்	 க்கியமானால்,	அ 	ேகட் ப்	 ரிகிற	மாதிரி	ஒலியைமப்பில்,
ைகதியின்	கைத றல்	(narration)	 க்கியம்	என் 	ப கிற	இடத்தில்,	கைத
நிகழ் 	பாத்திரங்களின்	வசன	ஒலியைமப்ைப,	மி வாக்கி,	ைகதியின்	 ரல்
உச்சரிப்ைப,	வ வாக்கியி க்க	ேவண் ம்.	இ 	கமலின்	படமாயி ந் ம்,	ேசசல
பிரகாஷ்	-	ஐ	(படத்தின்	ஒளிப்பதிவாளர்)	தன்ைன	 தாகாரப்ப த்தாமல்,	கைத
நிகழ் கைள	உரிய	 க்கியத்ேதா 	படமாக்க,	அ மதித்த,	இயக் நர்
கமல்ஹாசைன ம்	பாராட்ட	ேவண் ம்.	இ ம்,	தமிழ்	சினிமா	கதாநாயகர்கள்
எளிதில்	அ மதிக்காத	ஒன் .	தன் ைடய	இைச,	படத்திற் ,	எந்த	நிைலயி ம்
இைட றாய்	இல்லாமல்,	மிக	கவனத்ேதா 	இைச	அைமந்தி க் ம்	ேநர்த்தி ம்,
அ பவிக்க	 யேத.	டாக்டர்	ஷிவாேகா	படத்தில்	 சிய	நாட் ன்	ைசபீரியாைவ,



சிய	நாட்ைட	விட் 	ெவளிேய	வந் ,	ெசட் ல்	உ வாக்கி	படம்	பி த்தைம,
இன்றள க் ம்	ேபசப்ப கிற .	அேதேபால,	கைதக் 	ேதனி	மாவட்டத்ைத,
ெசன்ைனயில்	ேகம்பேகாலா	ைமதானத்தில்,	அேத	உயிர்ப்ேபா 	உ வாக்க

ந்தி ப்பதாக	ெசால்ல	 யவில்ைல.
ைல	 க் ம்	நடனங்கள்	இல்ைல.	மண் க்ேக	உரிய	நாட் ப் ற	கைலகள்

காட்டப்ப கின்றன.

சமீபகாலமாய்,	த ஷ்	வைக	படங்கள்	தமிழில்	ஆக்கிரமித்தி க்ைகயில்,	கமலின்
வி மாண் ,	வித்தியாசமான தான்,	ேவ வைகப்பட்ட தான்.

ஆனால்,	கமலின்	ரசிகர்	 ழாத்தில் ட	இளவய க்காரர்க க் 	இந்தப்
படத்தின்	தைலப் க்	 ட	பி க்க	வில்ைலதான்.	கமலின்	திைரப்பட	பட் யலில்,
மகளிர்	மட் ம்	வைகயில்,	இன்ெனா 	படம்	அவர்கைள	தி ப்திப த் ேமா?
ஒலிப்பதி ,	-	இைரச்சல்	ெகாஞ்சம்	 தல்தான்.	அ 	இயற்ைகயான	காட்சி
அைமப்பின்	ஒலிகள்	என் 	சமாதானப்ப த்தினா ம்,	 ைறத்தி க்கலாேமா
என் 	ேதான் கிற .

வியாபார	ரீதியில்,	ஒ 	படத்திற் 	என்ன	விளம்பரம்	ேதைவேயா,	அைத,	அதிகச்
ெசலவில்லாமேல,	அரசியல்வாதிகள்,	இந்தப்	படத்தற் 	தந் 	கம க்
உதவியி க்கிறார்கள்.	ஆனா ம்,	அந்த	விளம்பரம்,	ஆரம்ப	வாரங்க க் 	உத ேம
தவிர,	ேவ 	பயன்	ெகா க்கவி ப்பதாக	ெதரியவில்ைல.

ெராம்ப	திைகக்க	ைவக்கிற	விஷயம்,	இந்தப்	படத்தின்	54	பாத்திரங்கைள ம்,
ெச க்கி	ைவத்தாற்ேபால	ேவைல	வாங்கியி க் ம்	ேநர்த்தி	இயக் நரின்
திறைமதான்.

ஒேர	ஒ 	காட்சியில்	நாசர்,	-	ெஜயில்	 ப்பிரண்டாக	மனதில்	நிற்கிற	மாதிரி,	ஒ
பாத்திர	பைடப் ம்,	ந ப் ம்,	காட்சியைமப் ம்	-	வழக்கறிஞர்	பால்பாண்
பாத்திரம்தான்.	ெகாஞ்சம்	சின்ன	பிள்ைளத்தனமாயி க்கிற .

ஒேர	காட்சியில்	ேதான் ம்,	மாரப்ப	க ண்டர்	பாத்திரம்	மாத்திரேம,	ேபாகிற
ேபாக்கில்	மறக்கிற	பாத்திரமாயி க்கிற .	அந்த	பாத்திரேமற்ற,	எ த்தாளர்
வியர க்கான	 ரல்	ஒலி	சரியாய்	இல்ைலேயா?

ஒ 	13	பாத்திரங்க ம்,	அதைன	ஏற் 	ந த்த	ந கர்க ம்	நிைனவில்	நி த்தி,
பாராட்டப்	படேவண் யவர்கள்.	வி மாண் யாக	கமல்,	அன்னலட் மியாக	அபிராமி,
ேபய்க்	காமனாக	-	சண் கராசன்,	ெகாத்தாளத்ேதவராக	ப பதி,	நல்லம்ம
நாயக்கராக	ெநப்ேபாலியன்,	ஏஞ்சலா	-	காத்த	 த் வாக	ேராகிணி,
ெகாண்டவாகராக	ெதன்னவன்,	ேகாட்ைடச்சாமியாக	ஓ.	ஏ.	ேக.	 ந்தர்,
ரா க்காைளயாக	பாலாசிங்	ேமற் றித்த	வரிைசயிேலேய	அவர்கள்	ந ப் ம்	-
றிப்பிட	ேவண் ம்.



வி மாண் 	ேகாயில்	 சாரியாக	ந க் ம்	ெபரிய	க ப் த்	ேதவ க் 	 ட,	இ
தல்	படம்	மாதிரி	ெதரியவில்ைல.

ேபய்க்காமனாக	ந க் ம்,	சண் கராச க் 	இ மாதிரி,	இன்ெனா 	பாத்திரம்
கிைடப்ப ,	கஷ்டம்தான்.	அடக்கி	வாசித் ,	மிக	அமர்த்தலாக,	ெநப்ேபாலியன்	-
நல்லம்மா	நாயக்கராக,	ஆரவாரேமயில்லாமல்,	சரியான	உடல்ெமாழி	(Body
Language)	 டன்	பரிணமிக்கிறார்.

கமல்	கற் க்ெகாண்ட	ெதாழில் ட்பங்கள்,	அதிகம்தான்.	ஆனா ம்,	அதன்	 ப்
பயன்பா ம்,	இனிேமல்தான்	வரேவண் ம்.	திைரக்கைத,	இயக்கம்,	பாடல்	எ தி,
பாடல்	பா ,	எல்லா	அர்த்தங்களி ம்,	இ 	கமல்	படம்தான்.	ேதாற்க	வில்ைல.
ஆனா ம்,	 றிப்பிடத்தக்க	ெவற்றி	என் ம்	ெசால்ல	 யா .

இந்திய	சினிமாவில்	கமல்ஹாச க் 	இடம்	உண் .	ஆனால்,	அ 	ராஜ்க ர்
மாதிரி,	 ைமப்ப தல்	ேவண் ம்	Final	cut	proversion	(FCP)	என்ற	எ ட் ங்
வைகயில்	வித்தியாசம்	ெதரியவில்ைல.	கைதேயாட்டத்திற் 	அ 	 	வ
ேசர்த்தி ப்பதாக	ெசால்ல	 யா .

இ ள்,	ெகாைல	நடக்கின்ற	இரவில்,	க ப்பாக ம்	-	(திைரயில்	ெதரியாத
க ப்பாக ம்)	-	ஆ க் ம்	ெபண் க் மான	ேமாக	 கிழ்ப்பில்	நீலமாக ம்,	-
ஒளிப்பதிவில்	அதன்	தார	தம்யங்கைள,	எளிைமயாய்,	உள்வாங் ம்	பயிற்சிக் ,	நம்
சினிமா	ரசிகர்கைள,	தமிழ்	சினிமாக்காரர்கள்,	கடந்த	 	ஆண் களாக
தயார்ப த்தவில்ைல.

கமல்,	களத் ர்	கண்ணம்மா	காலத்திலி ந் ,	தான்	ேசகரித் ,	சினிமா
அறிதைல,	ரசிகர்களிடம்	ப ப்ப யாக	எப்ப 	ெகாண் 	ேசர்ப்ப 	என் ,	பணம்
சம்பாதிக் ம்	ேநரத்தின்	இைடெவளியில்,	கைலக்காக	சிந்திக்கலாம்.	இதற்
ன்,	ஒ 	மாமாங்கத்திற் 	 ன்,	ெசன்ைனயில்	நடந்த	உலக	திைரப்பட	விழாவில்,

-	அதற் ப் றம்	 ல்லியில்	நடந்த	உலக	திைரப்பட	விழாவில்,	ேதவர்	மகன்
திைரயிட்டேபா ம்,	வாெனாலிக்காக	நான்	ேபட் 	கண்டேபா ,	(ஒலிப்பதிவில்),
தமிழ்	சினிமா	ரசிகர்களின்	ரசைன	ேமம்பாட் ற்காக,	பிலிம்	ெசாைஸட்
இயக்கத்ைத	வ ப்ப த்த,	தன்	பங்ைக	ஆற்றப்ேபாவதாக	 றிப்பிட்டார்.
அதற்கப் றம்,	ஆற்றில்	நிைறய	நீர்	ஓ விட்ட .	அவரின்	திட்டமிட்ட	ேயாசைனக்
அவரால்	இ வைர	ெசயல்வ வம்	ெகா க்க யா	 ழலில்,	-	இந்தப்
பின்னணியில்,	-	அெமரிக்காவில்,	ெதாழில் ட்பம்	கற் த்	தி ம்பியவரான,
ஒளிப்பதிவாளர்	ேகசவ்	பிரகாஷ்,	வி மாண் யில்,	"ெசயற்ைக	ெவளிச்சங்கைள
பயன்ப த்தினா ம்	-	இயற்ைகயாக	இ க்கேவண் ம்	என்ற	கவனத் டன்
ெசயல்பட்ேடாம்	என் 	ெசான்னா ம்,	இயற்ைகயின்	இ ைள	திைரயில்	இ ளாக
ஒளிப்பதிவில்	மாற் கிறேபா ,	உ வாக்கப்பட	ேவண் ய	ெமலிதான,
அ மதிக்கப்பட்ட	வித்தியாச	இைழகேளா 	அந்த	இ ள்	படமாக்கப்பட்



க்கிறதா	என் 	 ய்த் ணர்,	தமிழ்	-	சினிமா	ரசிகர்கள்	சிரமம்
ேமற்ெகாள்வதில்ைல.
ஆனா ம்,	பல	பத் 	ஆண் க க் 	 ன்ேன,	க ப் 	ெவள்ைளயில்	ெவளிவந்த
ஸ்ரீதரின்	மீண்ட	ெசார்க்கத்தில்	அடர்த்தியான	இ ைள ம்	ஒளிைய ம்,
ேநர்த்தியான	ெநச 	மாதிரி	பின்னி,	ரசிகர்கைள	,	ெமய்மறக்கச்	ெசய் ,	ேவ
உலகத்திற் 	அைழத் ச்	ெசன்ற	எளிைமைய ம்,	நாம்	கவனத்தில்
ெகாள்ளேவண் ம்.

நம 	சினிமாக்கைள	க த் ரீதியாகேவ,	இன்ன ம்	சரியான	 ைறயில்
விமரிசித் 	தீரவில்ைல	என்கின்றேபா ,	அதன்	ெதாழில் ட்பம்	பற்றி,
விமரிசனப்பகிர்த க் ,	சாத்தியமா	என் 	ெதரியவில்ைல.
அலங்காநல் ர்,	தி ச்சி	மற் ம்	திண் க்கல்லிலி ந் 	த விக்கப்பட்ட
காைளகைள,	ஜல்லிக்கட் 	காட்சியில்,	அல்ல 	கமல்ஹாசனின்	ெசால்லாட்சியில்,
ஏ 	த தல்	காட்சியில்	நன்றாக	பயன்ப த்தியி க்கிறார்கள்.	மிக	 க்கியமாய்,
அந்தக்	காட்சியில்,	இயற்ைகயான	காட்சியைமப் ,	அறிவிப்பாளரின்	மண்வாசைன,
இப்ப 	சிலாகிக்கக்	 ய	விஷயங்க ம்	நிைறய	இ க்கின்றன.

கமல்,	அவ ைடய	மற்ற	படங்கைளக்காட் ம்,	வி மாண் யில்,	வி மாண்
பாத்திரத்திற் ,	வ 	ேசர்க்க,	மிகஉைழத் 	ந த்தி க்கிறார்.	ெதாைட	ெதரிய,
சண்ைட	ேபா கிற	காட்சியில்,	பளீெரன்ற	ெவ ப்பில்,	அகன்ற	திைர	 வ ம்,
ேமட் க் 	வளர்ப்பின்	அைடயாளமாய்,	காட்சியா ம்,	கமல்ஹாசனின்
ெதாைடகளின்	நிறத்தின்	ெவ ப்ைப ம்	ெகாஞ்சம்	க ப்பாக்கியி க்கலாம்.	அந்த
மண்ணின்	ைமந்தர்கள்	எல்லாம்	க ப்பில்	 ளித் 	எ ந்தவர்கைளப்
ேபாலி க்ைகயில்,	அ 	மாத்திரம்	கதாநாயகத்தனமாய்	ெதரிவைத
தவிர்த்தி க்கலாம்.

ெசங்காத் 	வீ ம்	கிராமத் 	மண்ைண	 ைமயாய்	யதார்த்தமாய்	ேபாய்	ேகம்ப
ேகாலாவில்	சி ஷ் க்க	 யவில்ைல	என் தான்	ப கிற .	ஆனா ம்,
ஜல்லிக்கட் 	படமாக்கப்பட்ட	வீதி,	தத் பமாய்,	சி ஷ் க்க	 ந்தி க்கிற .

ஒ 	ெவற்றிைய	 றிப்பிட	ேவண் ம்.	ேதனி	ம ைர	மாவட்டங்களில்	படம்	பி க்க
அ மதிக்காத	அரசியல்வாதிகைள	சினிமாவின்	சாத்தியங்கைள	நி பித்
ேதாற்க த்தி க்கிறார்	கமல்.	படத்தில்,	ஜல்லிக்கட் 	காைளகைள	அடக்கப்	பா ம்
இைளஞர்கள்	எவ்வள 	நிஜேமா,	அவ்வள 	நிஜம்,	இந்தக்க த் ம்.	திமில்	திமிர்
நன்றாகத்தான்	வந்தி க்கிற .	திமில்திமிர்	காைளயான	வி மாண்
அன்னலட் மியிடம்	அடங்கிப்ேபாவ ம்,	ேநர்த்தியாய்	காட்சியாக்கப்
பட் க்கின்றன.

ேநர யாக,	 ரைல ம்,	ஒலிைய ம்	பதி 	ெசய் 	ெகாள் ம்	'நிேயான்ேடா	'



க விைய,	பிரான்சிஸ்	நன்றாகத்தான்	பயன்ப த்தியி க்கிறார்.	அேத
மாதிரியிலான	சிறப் 	சிலாகிப்ைப	சண்ைடக்காட்சி	படப்ப ப் க க்
பயன்ப த்தப்பட்ட	சிறப் 	காமிராக்கள்	ைகயாள்த க் 	தர,
தயக்கமாயி க்கிற .

க்கடலில்	 த்ெத க் ம்	 யற்சிதான்.	கமேல	ெசால்வைதப்ேபால,
ெகாஞ்சமாய்த்தான்,	அந்த	 யற்சி	நிைறேவறியி க்கிற .	 ைமயாய்
நிைறேவற்ற	கமலிடம்	திறைம	இ க்கிற .	பின்	ஏன்	அ 	ெசயல்வ வில்

ைமயாக்க	 யவில்ைல	என்பதற் 	காரணிகள்,	அரசியல்வாதிகள்
மாத்திரமல்ல,	தமிழ்	சினிமாவின்	பின்னணி	 றித் ,	ஒ 	மிக	நீண்ட	பட் யல்
இ க்கிற 	-	அதற் .

ஜாதிரீதியாய்,	ச க	நல	சீர் ைலப் 	இல்ைலதான்.	ஆனா ம்	அரிவா ம்
ரத்த ம்	அதிகம்தான்.	இப்ேபாைதய	அதன்	ம 	ஜனனத்திற் 	ச க
வரலாற் ப்படம்	என்ற	பின்னணி	மாத்திரம்	சமாதானமாய்
ஏற் க்ெகாள்வதற்கில்ைல.
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ட் க்	 ம்ப	வாழ்க்ைக ைற	சிைதந் 	ேபாயி க் ம்	 ழல்.	ேசரன்	-	அப்பா,
பிள்ைள	உறைவப்	பற்றி	படம்	எ த்தி க்கிறார்.

மாறிப்ேபான	காலச் ழல்	-	அந்த	உற க க்கான	அர்த்தங்கள்	நிறமிழந்
ேபாயி க்கின்றன.	உலகமயமாக்கல்	தாக்கத்தில்	மரபான	உற கள்	மங்கிப்	ேபாய்,
மனிதர்கள்	தனித்தீ களாக ம்	சில	ேபா களில்,	 திய	உற களின்	 கிழ்ப் ம்
நிகழ்கிற .	ஆகேவ,	ஏறக் ைறய	பைழய,	 திய	உற ச்	 ழல்களின்
ஒப்பி த க் 	இ 	ஒ 	சரியான	காலகட்டமா ம்.
சினிமா	ஆபேரட்டர்	அைறயிேலேய,	இரண் 	பிலிம்	ெபட் கைளத்	தைலக்
தைலயைணயாகக்	ெகாண் ,	தன்	இளைமப்	ப வத்ைதச்	ெசலவழித்த,	ஒ
கிராமத் 	இைளஞன்	தமிழ்	சினிமாவில்,	அதற்கான	ஒ 	விவாதத்ைதத்
ெதாடங்கி	ைவத்தி ப்ப 	ஆேராக்கியமான	 ழல்தான்.

அறி ச்	சினிமாைவ	கைலயாக் வதற் 	பயன்ப வதில்ைல.	உணர் ப் ரிதல்கேள,
நல்ல	சினிமாைவ	உ வாக்கி		வந்தி க்கின்றன.

பாசமலர்,	ப க்காத	ேமைத	வைகயில்,	நிைனவில்	நிற் ம்	இன் ெமா 	படம்,
“தவமாய்	தவமி ந் ”	என் 	தமிழ்	சினிமா	வரலா 	 றித் க்	ெகாள்ள,
வாய்ப்பி ந் ,	சில	காரணங்களால்	அ 	தவறிப்ேபாயி க்கிற .

தமிழ்	சினிமாவில்	-	கதாநாயகேன,	தாதாவாய்	உ மாறி	-	அ 	ேபான்ற
படங்கள்தான்	ெவற்றிப்படங்கள்	என் 	வ ல்	அ ப்பைடயில்,	ஒ 	ேபாக் 	நில ம்
ழலில்	 ணிச்சலாய்	 ச்	ச க	உணர்ேவா ,	வித்தியாசமாய்	பைடக்கப்பட்ட



ேசரனின்	தவமாய்	தவமி ந் 	படமாக்கம்,	வரேவற்கப்பட	ேவண் ய .

ைறகள்	நிைறய	இ க்கலாம்.	ஆனால்,	அைவகைளப்	ெபா ட்ப த்தக் டாத
அவலமான	 ழ்நிைலயில்,	தமிழ்	சினிமா	கடந்த	பல	பத் 	ஆண் களாக
இ க்கிற 	என்பைத	நாம்	மறந் 	வி வதற் 	இல்ைல.

8-ம்	வ ப்பிற் 	ேமல்	ப ப் 	ஏறாத,	சராசரிக் ம்	கீழ்	ெபா ளாதார	நிைலயில்	உள்ள
ஒ 	சி 	கிராமத் 	இைளஞன்,	-	 த்ைதயா	(ராஜ்கிரண்),	கல்யாணம்	பண்ணி,
இரண் 	ஆண்	 ழந்ைதக க் 	அப்பா	ஆவ ம்,	ஒ 	ஓட்ைட	ைசக்கிளில்,
சிவகங்ைகக் 	சில	கிேலாமீட்டர்கள்	 ரத்தில்	இ க் ம்	ஒ 	சி
கிராமத்திலி ந் 	அந்த	 ழந்ைதகைள	ட ன்	பள்ளிக் டத்தில்	ேசர்ப்ப ம்,
ப க்க	ைவப்ப ம்,	ெசந்தமிழ்	அச்சகம்	என்ற	அழகான	ெபயரில்	ஒ 	சின்ன
பிரஸ்ைஸ,	காலால்	மிதிக் ம்	ஒ 	 ெர ல்	மிஷிைன	ஓட் ,	 ம்பச்	சக்கரத்ைத
ஓட்ட	ப கிற	பா ம்,	இந்தத்	தமிழ்	மண்ணில்,	இன்ைறக் ம்,	ெப ம்பான்ைமேயார்,
எளிைமயாய்	அைடயாளப்ப த்திக்	ெகாள் ம்	கைதக்	க தான்.

கண் க்ெகட் ய	வைர,	ஆளரவேம	இல்லாமல்,	அங்ெகான் ம்	இங்ெகான் மாய்,
சில	பைன	மரங்கேள	அந்த	காய்ந்த	மண்ணில்	ஒ 	அகன்ற	விரிந்த	காட்சியாய்,
ஒ 	ெவட்ட	ெவளி	நம்	கண்கைள	நிரப் கின்றேபா ,	அந்த	பஞ்ச	நிலத்தின்	ெவட்ட
ெவளியில்,	சாைலயில்,	இரண் 	 ழந்ைதகைள ம்	ைசக்கிளில்
உட்கார்த்திக்ெகாண் ,	பள்ளிக் டம்	ெகாண் ேபா ம்,	அந்தத்	தந்ைத	-	தான்
ப க்க	 யாமல்	ேபானைதெயல்லாம்	தன்	 ழந்ைதகள்	ப க்கேவண் ம்	என்ற
ஆைசயில்	-	நடத் ம்	உைரயாடல்	-	படத்திற் 	உயி ட்ட	ெதாடங் வைத	மனம்
கசிய	உள்வாங்கிக்	ெகாள்வான்	பார்ைவயாளன்.

"நல்லா	ப க்க ம் 	ேவண் க்கங்க''	என் 	சாைல	ேயாரத் 	க ப்பண்ண
சாமிைய,	 ழந்ைதக க் 	 த்ைதயா	அறி கப்	ப த் வ ம்,
"க ப்பண்ணசாமி	என்ன	ப ச்சி க் "	என் 	ைசக்கிளில்	பின்சீட் ல்
உட்கார்ந்தவா 	அந்த	சி 	ைபயன்	ேகட்ப ம்,	-	அந்த	சிதம்பரம்	ெசட் யார்
பள்ளிக் ட ம்,	எம்.ஜி.ஆர்.,	 ளிராஜன்	 ைகப்படங்கள்	பிேரமில்	 வரில்
ெதாங் ம்,	 த்ைதயாவின்	வாழ் ழ ம்,	ேசரனின்	 ண்ணிய	காட்சி
உ வாக்கத்தின்	அக்கைற ம்,	தமிழ்	சினிமா,	ெராம்ப	காலம்	கழித் 	-	இன்ன ம்
ெசம்மண்	பரப்பிய	சாைலயாய்	இ ந்தா ம்	,	-	பயணம்	ேமற்ெகாள்வ 	மனதிற்
இதமாய்	இ க்கிற .	-	காலம்	கடந் 	அ 	நிகழ	ெதாடங்கி	இ ந்தா ம் ட.

பாரதிராஜாைவ,	நாம்	எளிைமயாய்,	மண்வாசைனயிலி ந் 	 றக்கணிக்க
யா தான்.

ஆனால்,	இம்மி ம்	சினிமாத்தனம்	இல்லாமல்,	நம்	மண்ைண	நம்ேமா 	சம்பாஷிக்க
ைவக் ம்	ேநர்த்தியில்,	ேசரனின்	ேநர்ைம,	இன் ம்	ெகாஞ்சம்	ஒசத்திதான்.



ஒவ்ெவா 	தீபாவளி ம்,	ஒவ்ெவா 	பண் ைக ம்,	 த்ைதயா	ேபான்ற	எளிய
ம்பஸ்த க் ,	என்ன	அவஸ்ைதைய	த ம்	என்ற	சித்திரிப்ெபல்லாம்	-	அந்த

ஒசத்திக் 	அைடயாளங்கள்,	பட்டா ம்,	மளிைக ம்,	 ழந்ைதக க் ,
தீபாவளிக் 	 ந்ைதய	பின்	இரவில்	பிளாட்பாரத்தில்,	வய 	ெசால்லி	கயிற்
கட் லில்	பரப்பி	இ க் ம்	ெர ேமட்	சட்ைடகைள	ெபா க்கிெய த் ,
தீபாவளியின்	வி கிற	ேவைளயில்,	நாெளல்லாம்	அதற்கான,	ெகாறஞ்ச	பணத்ைத
ரட்ட,	நாய்	படாத	பா பட்ட,	அ ப்பில்	-	மன ம்,	உட ம்	கைளத் ப்ேபாய்,	அ த்
ேபாட்ட	மாதிரி	ப க் ம்	அப்பாக்கைள,	தமிழ்	சினிமா	இ வைர	படமாக்கிய
இல்ைல.
அந்த	 ெரஜக்டர்	 மிலி ந் 	ேசரனின்	இளம்	ப வத்தில்	மனதில்	ேவர்ெகாண்ட
அந்த	தமிழ்சினிமா	-	"ஆவாரம்	ேதாப் க் ள்ேள"	என்ற	அன்னக்கிளி	பாடல்கைள
"ெபாத்தி	ைவச்ச	மல்லிைக	ெமாட் "	பாடல்கைள	-	சந்த யில்லாமல்,	காட்சிகளின்
பின்னணியில்	ெம வாக	ஒலிக்கச்	ெசய்தி ப்ப ,	ேசரனின்	சினிமா	ரசைனைய
சிேநகிக்க	ைவக்கிற 	-	இரவீந்திர	சங்கீத்	பின்னணியில்	ெமலிதாய்
இைழேயா ம்	வங்கப்	படங்கைளப்	ேபால.

அந்த	 ழந்ைதகள்,	"நான்	எம்.ஜி.ஆர்",	"நான்	சிவாஜி"	என் 	-
தீபாவளியின்ேபா 	ெபாம்ைம	 ப்பாக்கியில்	ேகப்	ெவ த் 	 ம்ேபா ,	என்
மண்ணில்	அந்த	காலகட்டத்தில்	இலக்கியத்தில்	 .	வ.	ைவப்ேபால,	சினிமா
கலாச்சாரத்தில்,	சிவாஜி ம்	எம்.ஜி.ஆ மாக	இ ந்த,	ஒ 	தைல ைறைய,
காலகட்டத்ேதா 	ேபாகிற	ேபாக்கில்	பதி 	ெசய்தி க்கிறார்,	ேசரன்.

பத் 	வயசில்,	எல்லா	பசங்க ம்	பள்ளிக் டத்தில்	 ர்	ேபா ம்ேபா ,	அந்த
க் 	பணம்	ெகா க்க	 யாத,	-	 த்ைதயா	என்கிற	தகப்பன்,	அந்த

இயலாைமையச்	சரிெசய்ய,	அவேன	ஒ 	 ர்	ஏற்பா 	ெசய்கிறான்.	என்ன	 ர்	?
எங்ேக	 ர்?	இரசிக்கத்தக்க	காட்சிகள்.	'என்	மக்க',	'என்	மக்க'	என் 	உ ம்
த்ைதயாவின்	பாத்திரம்	ேசரனின்	ஒ 	ெச ைமயான	பைடப் .	ஆனா ம்	-

பாடல்கள்,	ேசர க் ,	இந்த	படத்தில்	ைகெகா க்கவில்ைல.	எ த்தாக ம்	சரி,
இைசயாக ம்	சரி	பாடல்களில்	ேசரனின்	கவனம்	ேபா மானதாக	இல்ைல.
ப க்காத	ேமைதயில்	"ஒேர	ஒ 	ஊரிேல	ஒேர	ஒ 	ராஜா”	என்ற	காலத்தால்
அழியாத	பாடல்	வரிகைள ம்,	இைசைய ம்	ேகட்ட	தமிழ்	சினிமா	ரசிக க்
இந்தப்	படத்தில்	“ஒேர	ஒ 	ஊ க் ள்ேள	''	ேபான்ற	மனசில்	நிற்கைவக்காத	பாடல்
வரிகைள ம்	இைசைய ம்	தந்தி ப்பைதப்	பார்க் ம்ேபா ,	-	ேசரன்,	இயக் னர்
என்ற	நிைலயில்	இந்தப்	படத்திற்கான	பாடல்கைள ம்	இைசைய ம்	சரியாய்	ேகட்
வாங்கி	ேசர்க்காத,	பணிக் ைறைவதான்	காட் கிற .

ெபரியவன்	சரியாய்	மார்க்	வாங்காததால்,	பாலிெடக்னிக்கில்	ேச வ ம்,	-
சின்னவன்	இஞ்சினியரிங்	கல் ரியில்	இடம்	கிைடத் 	ேசர்வ ம்,	-



அைவக க்காக,	பணம்	 ரட்ட	கடன்	வைலயில்	வி ம்	 த்ைதயா ம்,
இன்ைறக் ம்	-	சர்வ	வியாபக	யதார்த்தம்தான்.

சின்னவன்	இராமலிங்கத்தின்	(ேசரன்)	கல் ரி	வாழ்க்ைக ம்,	காத ம்,	காதல்
பாட் ம்	படத்ைத	ெதாய்ய	ைவக் ம்	ப திகள்.	இராமலிங்கத்தின்	கல் ரி
ேதாழன்,	பாகவதர்	தைல டன்	 	கிராமிய	பின்னணியிலி ந் 	நகர
கல் ரி	வி தியின்	நாகரீகத்ைத	ெதாட் 	 ம்	-	இ 	ேபான்ற	சின்னச்	சின்ன
அழ கள் ட,	-	அந்த	கல் ரி	காட்சிகள்	ெவட் 	எறியப்பட	ேவண் யைவ
அல்ல 	ெராம்ப ம்	 க்கப்பட	ேவண் யைவ,	என்ற	அபிப்ராயத்ைத	மாற் வதற்
உதவவில்ைல.	அழகப்பா	பல்கைலக்	கழகத்தின்	கட் டங்களின்	 ரப்
பின்னணியில்,	-	ஒ 	மரத்த யில்	 ன் 	ெவட் 	ஒட் தல்,	இராமலிங்கத்தின்
காதல்	வளர்ச்சிைய,	எ ட்டர்	ெலனின்	 ைணேயா ,	நிகழ்த்தத்	ெதரிந்த	ேசரன்,
படத்தின்	ேதைவயற்ற	 ன் 	மணி	ேநர	நீளத்ைத,	இ ேபான் 	படம்	 வ ம்
அங் ம்	இங் மாய்	தைலகாட் ம்	ெதாய்ய	ைவக் ம்	காட்சிகைளத்	தவிர்த் ,
அல்ல 	ெவ வாக	 ைறத்தி ந்தால்,	இந்த	படம்	ெபற்றி க்கிற	மிக
சாதாரணமான	ெவற்றி,	ெபரிய	அளவில்	நிகழ்ந்தி க்க	வாய்ப்பி க்கிற .	15
ஆண் க க் 	பிற 	திைரயரங்கில்	வந் 	படம்	பார்க்க	ேவண் ம்	என்ற	 ைவ
ேமற்ெகாள்ள	ஒ 	வங்கி	அதிகாரிையத்	 ண் ய	"தவமாய்	தவமி ந் "	-	இந்த
காட்சிக க் 	அப் றம் ட	பல	இடங்களில்,	என்னாத் க் 	இவ்வள 	நீளமாய்
இைதக்	காட் கிறார்	என் ,	-	நகரத்தில்	ேவைல	ேத 	அைல ம்	ஒ 	ெபாறியியல்
பட்டதாரி	அ வலகங்களில்	ஏறி	இறங் ம்	காட்சியின்ேபா ,	-	அவைர	வாய்விட்
அபிப்பிராயம்	ெதரிவிக்க	ைவத்த .	இைடேவைள	வைர,	ஒ 	சாதாரண	படம்தான்
இ 	என்ற	அபிப்ராயம்	பலரிடம்	ேதான்றியைத,	ேகட்க	ேநர்ந்தேபா ,
அழ கைள ம்	மண்	வாசைனேயா 	 ண்ைமயாய்	விைதத்த,	ேசரன்	ஏன்	அந்த
இடங்களில்	ேதாற் ப்	ேபானார்,	என்ப 	ேசர ம்	ெதரிந் 	ெகாள்வ ,	தவமாய்
தவமி ந் 	தமிழ்	சினிமா	தற்ெசயலாய்	ெபற்றி க் ம்	ேசரன்	ேபான்ற	தமிழ்
சினிமா	இயக் னரின்,	எதிர்கால	பயணத்திற் 	உத ம்.

		ேசரனின்	ந ப் 	(இராமலிங்கமாக)	வ ேசர்க் ம்	அம்சமாய்	இல்ைல	.	அவரின்
ந ப் ,	படத்திற் ப்	பாதகமாய்	இல்ைல	என் 	சமாதானமாய்க்	ெகாண்டா ம்,	-
கா 	ேதாட்ைட ம்,	 க் த்திைய ம்	விற் ,	தன்	மகனின்	கல் ரித்	ேதர் க்
கட்டணமாய்க்	ெகா க்க,	அந்தப்	பணம்	காதலிக் 	பிறந்த	நாள்	பரிசாக,
உ மா ம்	காட்சிையெயல்லாம்	ேபாகிற	ேபாக்கில்	அைமக்கத்	ெதரிந்த	ேசரன்,
தான்	ஒ 	பாத்திரமாய்	தன்	படங்களில்	ந க்கத்தான்	ேவண் மா	என்
ேயாசிக்கலாம்.
பல	ஆயிரம்	கடன்	வாங்கி,	ெபாறியியல்	கல் ரியில்,	ஒ 	ஆைசயில்
பிள்ைளகைளச்	ேசர்த் விட் 	-	கல் ரிக் ப்	பிள்ைளகைள	ட ன்	பஸ்ஸில்
அ ப்பக் ட	காசில்லாமல்	5	 பா ம்	10	 பா ம்	பக்கத் வீட் 	ஜன்னல்



பக்கமாய்	ைக	நீட் 	ைகமாத் 	வாங் ம்	தாய்கள்	நிைறய	உண் ,	இந்த	மண்ணில்.
இந்த	மண்ணில்	உயர்ப ப்ெபல்லாம்	-	பாண் ச்ேசரி	ஞானபிரகாசம்	ஒ
சம்பாஷைணயில்	ெசால்லிய	ஒ 	தமிழ்	நாவல்	கைதையப்	ேபால,	-	மஞ்சக்கயிற்றில்
தங்கம்	என் 	ெபயர்	ெசால்ல	ெதாங் ம்	அந்த	 க்கால்	ப ன்	தாலி ட,
காப்ப ன்,	காப்பவனாய்	கைரந் ,	மஞ்சைள	தாலிக்கயிற்றில்	கட் ம்	கைடசிக்
கட்டத்திற் 	வ வைதப்	ேபால,	இந்த	படம்	பார்க்கிறவர்கள்	பலேபர்,	தங்கள்
தங்கள்	கைதகைள	நிைனத் க்	ெகாள்வார்கள்.	இன்ைறய	அ கிப்ேபான	தமிழ்ச்
சினிமா	 ழலில்	அ 	ேபான்ற	காட்சிகைள	நிகழ்த்த	அசாத்திய
கைலயாண்ைம ம்	ெநஞ் ர ம்	ேவண் ம்	அ 	ேசர க் 	இ க்கிற .

ெநாந் 	 லாய்ப்	ேபாய்,	ப க்க	ைவத்தால்	மட் மாயிற்றா?	பாெடக்னிக்கில்
ப த் 	 த்த	ெபரியவைன,	-	ஒ 	5	ஆயிரம்	ேவைலயில்	ேசர்க்க,	1990-ம்
வ ஷம்	 சம்பர்	7-ம்	ேததி	 த்திைரயிட்ட	ஒ 	கடன்	பத்திரத்தில்,	-	50	ஆயிரம்
பாய்,	வட் க் 	கடன்	வாங்கி	அந்த	ேவைலக் 	ெசக் ரிட் 	கட் ம்
த்ைதயாவாக	ந க் ம்,	ராஜ்கிரண்,	தவமாய்	தவமி ந் 	அவர 	சினிமா

வாழ்வில்	ெபற்ற	பாத்திரம்	 த்ைதயா	பாத்திரம்	என் 	வாழ்நாள்	 வ ம்
ெப ைம	ெகாள்ளத்தக்க	வைகயில்,	-	அைமதியாய்	ஆர்ப்பாட்டம்	இல்லாமல்,
த்ைதயா	என்ற	பாத்திர	பைடப்பிற் 	 ைம	ேசர்த்தி க்கிறார்.

அப்ப 	வட் க் 	வாங்கி	-	50	ஆயிரம்	 ன்பணம்	கட் ம்,	ெபரியவன்	மில் க்
ேவைலக் ப்	ேபாக	-	 	ைசக்கிள்	வாங்க	காசில்லாமல்,	தன்	ஓட்ைட	ைசக்கிைள
ெகா த் 	,	-	வழிய ப் ம்	காட்சியில்	"பிரிவில்	 ஸா	இ க் ,	அ த்தி
மிதிக்காேத,	பார்த் ப்	ேபா''	என் 	 த்ைதயா	ெசால் ம்	வசனத்ைத	ேகட்ைகயில்,
-	ஆமா,	தமிழ்	சினிமாவின்	பிரிவி ம்	ெராம்ப	காலமா	 ஸாகத்தானி க் 	-
ேசரன்,	சீக்கிரமா	தமிழ்	சினிமா க் 	ஒ 	 	ைசக்கிள்	வாங்கி	த வார்
நம்பிக்ைகயிலதான்,	நாங்க ம்	தவமாய்	தவமி ந் 	படத்ைதப்	பார்க்க
வந்தி க்ேகாம்	என் 	ராஜ்கிரணிடம்	ெசால்ல	ேவண் ம்	ேபால	இ ந்த .

இப்ப ெயல்லாம்	கஷ்டப்பட் 	ப க்க	ைவத்த	பிள்ைளகள்	ெரண் ேம	தறிெகட் ப்
ேபாவ தான்,	கைதயில்	தி ப்பேம.	விசாலாட்சி	மில்லில்	இப்ப 	ேவைலக் ச்
ேச ம்	ைபயன்,	வய 	ேகாளாறில்	விபச்சார	வி திக் ப்	ேபாகிறான்,	-	தன்	5
ஆயிரம்	 பாய்	சம்பளம்	தனக்காய்	தன்	தந்ைதபட்ட	கடைன	அைடக்க
ேதைவப்ப ேம	என்ற	நிைனப்பில்லாமல்.	சரிதான்	வய க்ேகாளா 	என்
கல்யாணம்	ெசய் ைவத்தால்,	 ம்பக்	கஷ்டம்	ெதரியாமல்,	ெபண்டாட் யின்
ேபச்ைசக்	ேகட் 	தனிக் த்தனம்	ேபாகிறான்	ெபரிய	ைபயன்.	-	"வந்த
ெபாண் க் 	நம்ம	வாழ்க்ைக	ெதரியா .	வளந்தவன்	நீதான்	எ த் ச்
ெசால்ல ம்"	என்ற	தந்ைதயின்	வார்த்ைதைய ம்	மீறி.

தாயின்	கா 	ேதாட்ைட,	ேதர் க்கான	பணமாய்	வாங்கிப்	ேபான	இரண்டாம்



ைபயன்	இராமலிங்கம்	அைத	காதலிக் 	பிறந்தநாள்	பரிசாக	ெகா த் ,	ெகாஞ்ச
நாளில்,	கல் ரி	வாழ்க்ைகயிேலேய	அவள்	வயிற்றில்	க ைவ ம்	பரிசாக
ெகா த் ,	-	அதன்	காரணமாய்,	காதலிைய ம்	இ த் க்	ெகாண் 	ஊைரவிட்
ஓ ப்ேபாகிறான்.

ஆனால்,	உண்ைமயில்,	இைடேவைளக் ப்	பிற தான்	படம்	ஆரம்பிக்கிற .	அந்த
பட் னப்பாக்கம்	ஹ சிங்	 னிட்	சிைதந் 	ேபான	வீட் ல்	 ேய ம்	காதலர்க ம்
,	-	பிள்ைள	பிறந் 	அவர்கள்	ப ம்	கஷ்டங்க ம்,	மிக	இயல்பாய்	திைரயில்
காட்சிகளால்	விரிகிற .	காதலியாய்	வ ம்	பத்மபிரியாைவ	விட	வயிற்றில்
தி ட் த்தனமாய்	க ைவ	 மந்த	பிற 	வ ம்	பத்மபிரியா,	ேசரனின்	கதாநாயகி
ேதர்ைவ,	ஓரளவிற் 	நியாயப்ப த் கிற .

அப்பத்தாக்கைள ம்,	அம்மாயிகைள ம்	மறந் ேபான	ஒ 	தைல ைறைய
பிரதிநிதித் வப்ப த் ம்	ெபரிய	ைபயனின்	மைனவி,	அவர்க க் 	பிறக் ம்
ழந்ைதக் 	 ஷ் 	என் 	ெபயரிட	 ைனவ ம்,	-	அதன்	எதிர்விைனயாய்

" ஷ் வாவ 	 ைரப் வாவ ''	என் ,	 த்ைதயாவின்	மைனவி	ெபா வ ம்	-
நைட ைற	ச கச் ழலில்	என்னெவல்லாம்	நடந் 	ெகாண் க்கிற 	என் ,
ேசரன்	ேபாகிற	ேபாக்கில்	பதி 	ெசய்வ ,	-	பரங்கிப்	 க்கைளப்	ேபால	அங்கங்ேக
பளபளப்பைத,	-	பரவலாய்	இரசிகர்கள்	அங்கீகரிப்	பைத ம்,	திைரயரங் களில்
காண	 கிற .

த்ைதயா	அம ம்	ஈசி	ேசரில்,	நீளமான	ச க்காளத்	 ணி,	ம த் 	டக்	பி த்
ேபாடப்பட் ப்பைத ம்,	-	அேத	ஈசி	ேசர்	 ணி,	 த்ைதயாவின்	உைடந் 	ேபான

ைமயில்,	சல்லைடக்	கண்ணாய்	கிழிந்தி ப்பைத ம்,	காட்சிகளில்	 ேளாசப்
இல்லாமல்	மிட்சாட் ல்	இயல்பாய்	காண்பிக் ம்,	ேசரனின்	சின்ன	சின்ன	நகா கள்,
படம்	 க்க	அங்கங்ேக	விரவிக்கிடக்கிற .	இ ேபான்ற	கைல	அம்சங்கைள,
வியாபார	சினிமா	ஆர்ட்	ைடரக்டரிடம்	 ட,	ஒ 	இயக் நர்	ேகட் 	வாங்கலாம்,
என்ப 	ேசரனின்	வ .

அைதப்ேபாலேவ,	இந்தப்	படத்தில்	அ ட்ேடார்	காட்சிகள்	எல்லாம்	சரியான
ேதைவயான	ேகாணங்களில்	படம்	பி க்கப்பட் ப்ப ம்,	-	ஆர்ப்பாட்டம்	இல்லாமல்,
இந்த	படத்திற் 	அழ 	ேசர்க் ம்	விஷயங்கள்.

"என்	 ள்ைளக க் 	ஏேதா	 ைற	ைவச்சிட்ேடன்	ேபாலி க் ,	அதான்	என்
ெரண் 	 ள்ைளக ம்	எனக் 	கிைடக்காமல்	ேபாயி ச் ”	என் 	-
கள்ளத்தனமாய்	காதலி டன்	வந் 	 ழந்ைத	ெபற் க்ெகாள் ம்	தன்	இரண்டாம்
ைபயனிடம்	ெசால்லி	ஆதங்கப்பட் ,	"	நீயாவ 	 ழந்ைதய	நல்லா	வச்சிக்க''	என்
அைமதியில்	ேதாய்ந்த	 ரலி ம்,	 கபாவத்தி ம்,	ெசால் ம்	 த்ைதயாவாக
ந க் ம்	ராஜ்கிர க்காகேவ	இந்த	படத்ைத	ஒ 	 ைற	பார்க்கலாம்.	அவேரா
ந ப்பில்	சரிக் 	சரி	ேபாட் யிட் ,	அவரின்	மைனவி	சாரதாவாக	வாழ்ந் 	காட்ட,



ந ைக	சரண்யா	எ த் க்	ெகாண் க் ம்	க ைமயான	 யற்சி	படத்தின்	கைத
அம்சத்தில்	 க்கியத் வம்	ெபறாவிட்டா ம்,	பத்மினி	சாவித்திரி	ேபால	இன் ம்
ஒ 	திறைமயான	ந ைக	சரண்யாைவ	,	தமிழ்	சினிமா	சரியாக	பயன்ப த்திக்
ெகாள்ள	வில்ைலேயா	என் 	ேசரன்	ேயாசிக்க	ைவத்தி க்கிறார்,	-	இந்தப்
படத்தில்.
ஓ ப்ேபான	பத்மபிரியா,	 ழந்ைத ம்	ைக மாய்,	தன்	பிறந்த	வீட் ற் ள்	 ைழந் ,
அப்பா	என் 	 றி	வீறி கின்ற	ெபா 	-	பார்ைவயாளர்களின்	கண்களில்	நீர்
ேகார்க்கிற	அளவில்,	அந்த	காட்சிைய	ேகார்ைவப்	ப த்தியி க்கிறார்,	இயக் னர்
ேசரன்.

இந்தப்	படத்தில்	இன் ம்	4	மறக்க	 யாத	கதாபாத்	திரங்கள்,	-	 த்ைதயா
ஓட் ம்	ைசக்கி ம்,	 ெர ல்	மிஷி ம்,	-	காதில்	ெசவிட் 	ெமஷிேனா ,
அச்சகத்தில்	கம்ேபாஸ்	ெசய் ம்	 த்ைதயாவின்	கம்பாசிட ம்,	-	 தல்
ம மகளாக	ந த் ,	இயல்பான	வில்லத்தனத்ைத	எளிதாய்	அ த்தமாய்	பதித்த
மீனாம்பா ம்.
பட் னப்பாக்கம்	ஹ சிங்	ேபார் 	சிைதந்த	வீடானா ம்	சரி,	அதி ள்ள	உைடந்
ேபான	 விட்ச்	ேபார்டாயி ந்தா ம்	சரி	-	"அ ப் 	ேமல்	உட்கார்ந் 	ேபாற	மாதிரி
இ க் "ன் 	 த்ைதயாவின்	மைனவி	சாரதா	சலித் 	ெகாள் ம்,	ெவஸ்டர்ன்
டாய்லட் டன்	கட்டப்பட்ட	பள	பள்,	வழவழ	அ க் மா 	வீடாகயி ந்தா ம்	சரி,	-
ேகாயிலில்	ெமாட்ைட	அ த் 	கா 	 த் ம்	காட்சியானா ம்	சரி,	-	ஒ
ெசய்ேநர்த்தி	படம்	 க்க	விரவிக்கிடக்கிற .	-	மகிழம்	 க்கைளப்	ேபால.
அதன்	 த்தாய்ப் தான்,	ஒ 	நீண்ட	தீம்தரிகிட	ஆலாப	ைணயில்,	பல
ஆண் களின்	கைத	நகர்ைவ	,	மாண்ேடஜில்	-	பாட் களாக	ெதா த்தி க் ம்
காட்சி.

அந்த	நீண்ட	ஆலாபைனயில்,	-	இராமலிங்கத்திற் 	இரண்டாவ 	 ழந்ைத
பிறக்கிற 	-	இரண் 	 ழந்ைதக ம்	வளர்கிறார்கள்.	-	ராஜ்கிர ம்	சாரதா ம்
இனிைமயாய்	 ைமயில்	பிரகாசிக்கிறார்கள்.	-	இப்ேபாைதய	கல்வி	 ைற
ABCD	-	ையத்தான்	ெசால்லித்	த கிற .	 த்ைதயாவின்	ெசவிட் 	ெமஷின்
கம்பாசிட்டர்	ெசால் வைதப்	ேபால,	இன்ெனா த்தவன்	பாைஷைய	ப ப்பதற்
எ க் 	அவ்வள 	ெசல 	பண்ண ங்கிற	பிரக்ைஞேய	இல்லாமல்	ABCDையக்
கற் ,	அதில்	ெவரி ட்	வாங் ம்	 ழந்ைதகைளப்	பார்த் 	 ரித் 	நிற் ம்
ழலில்,	-	இன்ைறய	கல்வி	 ைற	ெசால்லித்	தராத,	ஆனா	ஆவன்னாைவ,

எட்டாவ 	வைர	மட் ம்	ப த்த	 த்ைதயா	ேபான்ற	தாத்தாக்கள்	-	அேத
சிேலட் ன்	ம பக்கத்தில்	எ தி,	ேபர	பிள்ைளக க் 	தாய்	ெமாழிைய	மறக்கா
இ க்கச்	ெசய்கிறார்கள்	-	என்பன	ேபான்ற	மாண்ேடஜ்	காட்சிகெளல்லாம்,
நவரத்தினங்களாய்	அந்த	நீண்ட	ஆலாபைன	பின்னணியில்,	-	மிக	நளினமாய்



ேசரன்	ேகார்த்தி க்கிறார்.	சாரதா	-	 த்ைதயாவின்	மைனவி,	மகிழ்ச்சியின்
உைறநிைலயிேலேய	இறந் 	ேபாவ ம்,	அந்த	ஆலாபைனயிேலேய	வ கிற .	45
வ ஷ	தாம்பத்தியதில்	ெப ம்ப திைய	வ ைமயிேலேய	ஜீவித்த	தாம்பத்திய ம்,
அதன்பின்	சாரதாவின்	மரணத்திற் ப்	பிற ,	சின்ன	ைபய ம்	சின்ன	ம மக ம்,
தாங்கித்	தாங்கி,	ெபாத்தி	ேபார்த்தி	ேபாஷித்தா ம்,	மைனவியின்	இழப்பில்	மனம்
ஒ ந் ,	அந்த	பைழய	வீட் ற் 	-	இழப்பில்	மனம்	ஒ ந் ,	அந்த	பைழய	வீட் ற்
தி ம்பி,	தனிைம	ேமற்ெகாள் ம்	 த்ைதயா ம்,	-	இப்ப 	கைத	நகர்ந் 	ேபாக,
இந்த	படத்திற் 	என்ன	கிைளமாக்ஸ்	இ க்க ம்	என் 	நம்ைம	ேயாசிக்க
ைவக் ம்	திைரக்கைத.
ஆனா ம்,	ஒ 	நல்ல	கிைளமாக்ஸ்	இ க்கிற .	எம்.எஸ்.	 ப் லட் மியின்
" ைறெயான் மில்ைல...''	என்ற	பாடைல	பாடேவண் ம்	என் தான்,	பட	 வில்
ஆைசயாய்	இ க்கிற .	பாட யவில்ைல.	ெந டல்கள்	நிைறய	இ க்கின்றன.
வழக்கமான	சினிமாத்தனங்கள்	இல்ைலதான்.	ஆனா ம்	ஒ 	நல்ல	சினிமா
காணாமல்	ேபாய்விட்ட .	கண்ெட க்கலாம்	என்ற	நம்பிக்ைகயி க்கிற .

இந்தக்	கைத	ஒ 	ேநர்ேகாட் ேலேய	ேநர்த்தியாய்	ஓட்டம்	ெகாள்ளத்தக்க
வ ேவா 	இ க்கிற .	பிளாஸ்ேபக்	உத்தி,	இதற் க்	 தல்	அழைக
ேசர்க்கவில்ைல.	அதன்	காரணமாய்	வ ம்	கைத	ெசால் ம்	பின்னணி	 ர ம்,
சினிமா	என்ற	காட்சி	ப மத்திற் 	ெபா ந்தாதைவ.	க ப் 	ெவள்ைள,	கலர்	என்
மாறி	மாறி	நகா 	ெசய்தா ம்,	சினிமாவில்	 த ம்	 மாய்	-	காட்சிதான்
பிரதானம்.	பி&சி	ெசன்டர்களில்	 ரெஜ ன்	சரியாக	இ க்கா 	என்ற	அச்சத்தில்,
பின்னணி	இைசைய,	பல	இடங்களில்	உரத்த	ஸ்தாயில்	ேசர்த்தி ப்ப
ெந கிற .	இ ேபால	சின்னச்	சின்னதாய்	பல	ெந டல்கள்	இ க்கிற தான்.

அதனாெலன்ன?	-	ேசர க் 	இன் ம்	வயசி க்கிற .	அன்ைப ம்	பாசத்ைத ம்,
தி	ப ந்த	இந்த	மண்ணின்	மணத்ேதா ,	வண்ணத்ேதா ,	-	தி க் றைள ம்

ேசர்த் ,	தமிழ்	சினிமாவாய்	ஆக்க கிற 	ேசர க் 	-	காத்தி ப்ேபாம்	-
ஒற்ைறப்பைன ம்	அழ தான்.
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தமிழ்	சினிமாவில்,	கடந் 	ேபான	வ டத்தின்	ெபரிய	நிகழ் 	'பாபா'தான்.
ஆச்சரியமாய்,	தமிழ்	இலக்கியவாதிக ம்,	அ 	 றித்த	அக்கைற	ேமற்ெகாண் ,
தங்கள 	அபிப்பிராயங்கைள	பதி 	ெசய்தி க்கிறார்கள்.

தமிழ்	சினிமா,	தன் ைடய	கைடசி	 ச்ைச	விட் க்	ெகாண் க்கிறேபா ,
நம் ர்	இலக்கியவாதிகள்	எ ந் 	உட்கார்ந் ,	தமிழ்	சினிமா ம்,	ச க ம்	என்ற
நிைலப்பாட் ன்	மீ 	தங்கள 	கவைலகைள,	'பாபா'	படத்தின்	எதிெராலிகளாக
ெதரிவித் விட் ,	எப்ேபா ம்	ேபால,	நவீனத்	தமிழ்	இலக்கியத்ைத	ெச ைமப்
ப த் ம்	மிகப்ெபரிய	ெதாண் ல்	தங்கைள	ஈ ப த்திக்	ெகாண்டார்கள்.
பாவம்,	அந்த	'பாபாவின்	வசனகர்த்தா.	-	 ந்தர	ராமசாமிேய	அவைர
நக்கல த்தி க்	கிறார்.	விளக் ம்	விட் ல்	 ச்சிக மாய்,	அந்தக்
காலத்திலி ந் ,	எஸ்.ராமகி ஷ்ணன்	வைர,	நவீனத்	தமிழ்	இலக்கிய
எ த்தாளர்களில்,	ஒ 	ெபரிய	பட் யல்,	தமிழ்	சினிமா டன்
சம்பந்தப்பட் க்கிற .	ெப ம்பாேலாைர	ஈர்த்த ,	-	சினிமாவில்	 ழங் ம்	ெபரிய
அளவிலான	பணம்தான்.	ஒன்றிரண் 	ேபர்	அதில்	ஏதாவ 	ெசய்யலாம்	என்
ஆேவசத்ேதா 	ேபாய்,	எரிந் 	ேபாயி க்கிறார்கள்.
இன்ைறக் ம்,	ெஜமினியின்	எஸ்.	எஸ்.	வாசன்	காலத்ைதப்	ேபாலேவ,	தமிழ்
சினிமா	கைத	இலாகாக்களிேல	நவீனத்	தமிழ்	இலக்கிய	எ த்தாளர்கள்,
பணி ரிகிறார்கள்.	அதனால்	தமிழ்	சினிமா க் 	நன்ைமயில்ைல.

அப்ேபா ம்	பாவம்?	இந்த	தமிழ்	சினிமா	உ ப்பட	வில்ைல.	பிள்ைளைய	ஊதாரியாய்



ஐம்ப 	ஆண் க க் 	ேமல்	வளரவிட் விட் ,	காலம்	கடந் 	எல்லா ம்	ைகமீறிப்
ேபான	பிற ,	ச க ம்	சினிமா	ரசைன ம்	 த் ப்	ேபான	பிற ,	இப்ேபா 	அ
றித் 	எதற்காக	கவைலப்ப கிறார்கள்	என் 	 ரியவில்ைல.

நவீனத்தமிழ்	இலக்கியத்தின்	வ வங்கள்	யா ம்	ஆங்கிலத்	திலி ந் தான்
ெபறப்பட்ட .	ஆங்கிலம்	வங்காளத்திற் ,	 தலில்	வந்த .	ெகாஞ்ச	காலம்
கழித் த்தான்	தமி க் 	வந்த .	அந்த	இைடெவளி,	பைடப்பி ம்	இ க்கிற
என்ற	ஒ 	வாதத்ைதக் ட	 ரிந் ெகாள்ள	 கிற .	ஆனால்,	சினிமா	என்ற
ஊடகம்,	இந்தியாவில்	 ைழந்த	அேத	காலகட்டத்திேலேய,	தமிழி ம்,
விைத ன்றி	ேவர்	கிைளத் 	வளர்ந்த 	என்பதில்,	இன்ெனா 	அபிப்பிராயம்
இ க்க	வாய்ப்பில்ைல.

ஆனா ம்,	தமிழ்	சினிமா,	சினிமாவின்	உண்ைமயான	அர்த்தத்தில்	ேநாஞ்சான்
பிள்ைள	தான்.	ெசன்ற	வ ட	ஆரம்பத்தில்	தமிழில்	140	படங்க க் 	 ைஜ
ேபாடப்பட்ட .	மிகப்	ெப ம்பான்ைமயான	படங்கள்,	விநிேயாகிக்க	 யாமல்
ெபட் க் ள்	 ங் கின்றன.	ெவளிவந்த	படங்க ம்,	ெசால்லிக்	ெகாள்கிறமாதிரி
இல்ைல.
இதற் க்	காரணம்,	ெதாைலக்காட்சிப்	ெபட் கள்	மாத்திரம்	இல்ைல	.	உலகத்
தரத்திற் 	தமிழ்	சினிமா	எப்ேபா ம்	இ ந்ததில்ைல.	ஆகேவ	அ 	 றித்
வ த்தப்பட	ேவண் யதில்ைல.	சினிமா,	அ ப்பைடயில்	மனித	மன
உணர் கைள ம்,	எண்ணங்கைள ம்	ெவளிப்ப த் ம்	ஒ 	கைலச்சாதனம்.
எல்லாக்	கைலச்	சாதனங்கைள ம்	ேபால,	இதி ம்	வியாபாரம்,	 கழ்	எல்லா ம்
சம்பந்தப்பட் க்கிற .

50	ஆண் கால	தமிழகத்தில்,	ச கத்தின்	எல்லா	அம்சங்களி ம்,	 ற் ேநாய்
ேபால	வளர்ந்த,	உள்ளீடற்ற	ேபாலித்	தன்ைம,	தமிழ்	சினிமாவில்	 தாகரமாக
ெவளிேய	ெதரிகிற .

ைறந்த	பட்சம்	 ன்ெபல்லாம்	தமிழ்	சினிமாவில்,	கைதெயன் 	ஒ 	அம்சம்
இ ந்த .	உலகம்	 வ ம்,	நல்ல	சினிமாக்க ம்,	வியாபார	சினிமாக்க ம்	 ட,
தலில்	காகிதத்தில்தான்	எ த் வம்	ெப கிற .	அப் றம்தான்.	பிலிமில்,

ஆனால்	அந்த	ேநாக்கில்,	தமிழ்	சினிமா	பைடப்பாளிகள்,	 றிப்பிடத்தக்க	அளவில்
அக்கைற	ேமற்ெகாள்வதாகச்	ெசால்ல	 யா .

உலக	அளவில்,	சினிமாத்	தயாரிப்பில்	இந்தியா க் ,	நீண்ட	காலமாக,	அதிகப்
படங்கள்	தயாரிப்பதில்,	 தல்	 ன் 	இடங்க க் ள்	இ க் ம்	நா 	என்ற
ெபய ண் .	இந்தியாவில்	தயாரிக் ம்	படங்களில்,	எண்ணிக்ைகயில்	அதிகப்
படங்கள்	என்ற	அள 	ேகாலி ம்	இந்தி,	தமிழ்,	ெத ங் 	என் தான்	வரிைச,
பலவ டங்களாக	இ க்கிற .	இன்ைறக் ம்	ெதாழில்	 ட்ப	ரீதியில்,	நம 	சினிமா
ெராம்ப ம்	ஒசத்திதான்.	ஆனால்	மக்கள்	ெவ ம்	ெதாழில் ட்ப	அழகில்	மயங்கத்



தயாரில்ைல.	பாபாவின்	ேதால்வி,	இனி	தமிழ்	நாட் ல்,	தமிழ்	சினிமாவில்	ந த்
ேபர்	வாங்கி	மாத்திரம்	ஒ வர்	 தல்வராகிவிட	 யா 	என்ற	நிைலைய
ேதாற் வித்தி க்கிற .	மக்கள்	ெபா 	அறி ம்,	கல்வி ம்	ெபற் விடக்	 டா
என்பதிேல,	அரசியல்வாதிகள்	எப்ப 	அக்கைற	ெகாண் க்கிறார்கேளா,	அேத
அளவிற் 	ெகாஞ்ச ம்	 ைறயாமல்,	"நல்ல	சினிமா	பரிச்சயம்,	தமிழ்	சினிமா
ரசிகர்க க் 	ெகா த் விடக் டா ,	அப்ப க்	ெகா த் விட்டால்,	நாம்	ேபாக
மாட்ேடாம்''	என் 	தமிழ்	சினிமாக்காரர்கள்	50	ஆண் களாக	தீவிரமாக
ெசயல்பட் 	வ கிறார்கேளா	என் 	ேதான் கிற .	அறி ஜீவியாக	தன்ைனப்
பிரகடனப்ப த்திக்	ெகாள்கிற	சில	தமிழ்	சினிமாக்காரர்கள்	 ட	பிலிம்
ெசாைஸட் கள்	ஆரம்பித் ,	பிற	ெமாழி,	பிற	ேதசத் 	நல்ல	படங்கள்	நம
ரசிகர்க க் க்	காண்பிக்கப்பட	ேவண் ம்	என் 	ெசால் வார்கள்.	ஆனால்
அந்தத்	திைசைய	ேநாக்கி	ஒ 	ெசங்கல்ைலக் ட	நகர்த்தவில்ைல.
இந்த	 ற்றாண் ன்	ஒ 	நல்ல	ஊடகத்ைத	நாம்	ைகந வ	விட் விட்ேடாம்.

இன்ைறக் 	தமிழ்	சினிமா,	வியாபார	ரீதியில்	 ட	அதல	பாதாளத்திற் ப்
ேபாயி க்கிற .	ஒ 	பத் 	ஆண் க க் 	 ன்ேன	 ட,	2300	திேயட்டர்கள்
இ ந்த	தமிழகத்தில்,	இப்ேபா 	1800	ஆக	 ைறந் ேபாயி க்கிற .	அந்தத்
திேயட்டர்	களி ம்	 ட்டம்	இல்ைல.	ஆனால்	வழக்கம்	ேபால,	சைமயலைறயில்
அ ப் 	எரிவதற்காக,	நம் ர்	சினிமாக்காரர்கள்,	 ப்படங்க க் 	 ைஜ
ேபாட் க்	ெகாண்ேட	இ க்கிறார்கள்.	100	படங்களில்	இரண் 	அல்ல 	 ன்
படங்கள்	வ ல்	ெப வேத	ெபரிய	காரியமாயி க்கிற .	ெவளிநா களிேல,	தமிழ்ப்
படங்கைள	திைரயி வதற்காக	இ க் ம்	ஒ 	100	திேயட்டர்கள்	-	அதன்
விநிேயாக	உரிைமக்கான	பணம்	என் 	எப்ப ேயா	ஒப்ேபற் கிறார்கள்.
நம 	சினிமாவில்,	நடனங்க டன்	 ய	இவ்வள 	பாடல்	காட்சிகள்
ெப கியி க்கிறேத.	நம 	வாழ்வில்	நடனம்	இத்தைன	ஆண் 	கழித் ம்,	ஒ
அம்சமாக	ச கத்தில்	இடம்	ெபற்றி க்கிறதா?	பிண	ஊர்வலத்திற் 	 ன்ேன
நைடெப ம்	நடனம்	மாத்திரம்தான்	இன்ன ம்	சாஸ்வதமாயி க்கிற .

தமிழ்	சினிமாவில்	யதார்த்தம்	என்ப 	அரசியல்	வாழ்வில்	ஒ க்கம்	என்பைதப்
ேபால்,	ஒ 	அரிதான	ெபா ள்.

பாரதிராஜா	 ட,	தன் ைடய	பைடப் த்தன்ைமைய	இழந் 	ேபானார்.
ஆளவந்தான்கைள ம்,	பாபாக்கைள ம்	ெவ ம்	ரசிகர்	மன்றங்கள்	மாத்திரம்	ஓட்ட

யவில்ைல.	ேவைலயில்லாத்	திண்டாட்ட ம்,	லஞ்ச ம்,	வ ைம ம்
இைளஞர்களிடம்	விரக்தி ம்	பரவிக்கிடக்கிற	ஒ 	ச கத்தில்,	இந்த	நா

வ ம்	காதலில்	 ழ்கியி ப்பைதப்	ேபால	வண்ண	வண்ணமாய்	படங்கைள
எ த் த்	தள்ளிக்	ெகாண் க்கிறார்கள்.	ெபரிய	திேயட்டர்கள்	இ க்கப்பட்
தி மணக் டங்களாய்	மாற்றப்பட் 	2250	ேபர்	உட்காரக்	 ய	ம ைர	தங்கம்



திேயட்டர்கள்	எல்லாம்	மைறந் 	ேபாய்,	மாயாஜாலம்	மாதிரி,	250	ேபர்	மட் ம்
உட்கார்ந் 	பார்க்கக் ய	சிறிய	திேயட்டர்கள்	இப்ேபா 	ஒ 	 திய	பரிமாணம்
என் 	பத்திரிைககள்	எ கின்றன.	நாலணா க் 	சினிமா	பார்த்த	காலம்	ேபாய்,
200	 பாய்	1	 க்கட்	(கள்ள	மார்க்ெகட் ல்	பாபா	படத்திற் 	 தல்	இரண்
நாட்க க் 	ஒ 	 க்கட் ன்	விைல	 .500)	என் 	மாறியி ப்ப ,	சினிமாைவ,
இன் ம்	சீக்கிரம்	சாக க் ம்.
பதர்பாஞ்சாலி	ரகத்திற் 	படம்	இல்ைலெயன்றா ம்	 ட,	42ல்	கண்ணகி,	52ல்
பராசக்தி,	54ல்	எதிர்பாராத ,	56ல்	அமர	தீபம்,	58ல்	நாேடா 	மன்னன்,
மாைலயிட்ட	மங்ைக,	59ல்	கல்யாணப்	பரி ,	என் 	ஏேதா	ேவ 	ஒ 	ரகத்திலாவ
படங்கள்	ெவளிவந்தன.	1944ல்	768	நாட்கள்	தமிழில்	ஹரிதாஸ்	ஓ ய .	இப்ேபா
யாரா ம்	100	காட்சிகள்	 ட	தமிழ்ப்	படங்கைள	ஓட்ட	 யவில்ைல	என்ப தான்
உண்ைம.	நம்ைமக்	காட் ம்	அதிக	படங்கள்	எ க் ம்	இந்தியில்,	ெசன்ற	ஆண்
நிைலைம,	தமிைழவிட	ேமாசம்,	 ைறந்தபட்சம்	சராசரியாக	ஒ 	படத்திற் 	14
ேகா 	 பாய்	ெசல 	ெசய் 	தயாரிக்கப்ப ம்	ஒ 	ஹிந்திப்	படம்,	சராசரியாக,
ைறந்த	பட்சம்	1	படத்திற் 	6	ேகா 	நஷ்டம்	என் 	கணக் ச்	ெசால்கிற .

ஹிந்தியில்	ெசன்ற	ஆண் ல்	132	படங்களில்,	124	மண்	கவ்வியைவ,
ெமாத்தத்தில்	290	ேகா 	 பாய்	இழப் 	என் ,	அவர்கள்	ைககைள	பிைசந்
ெகாண் 	உட்கார்ந்தி க்கிறார்கள்.	ராஜ்க ம்,	சாந்தாரா ம்	ேகாேலாச்சிய
மிதான்	அ .	அந்த	மந்திர	சக்திைய	எங்ேக	ெதாைலத்ேதாம்	என் 	ேத க்

ெகாண் க்கிறார்கள்.

தமிழில்	21/2	ேகா 	ஒ 	படத்	தயாரிப் க் .	ஒ 	கால்ஷீட் க் 	 ைறந்த	பட்சம்
ஒ 	லட்சம்	வாங்காத	ந கர்	 ன்னணி	ந கேர	இல்ைல,	என் 	ஒ 	எ தப்படாத
இலக்கணம்	இங்ேக.
ஒளைவயாரின்,	ஒ 	 	படத்திற் ம்,	சம்பளமாக	K.P. ந்தராம்பாள்	ஒ 	லட்சம்
வாங்கிய 	இன்றள க் ம்	அேசாகமித்திரன்	ேபான்றவர்களால்	 ட	ெசய்தியாக
ேபசப்ப கிற .	நாம்	எங்ேக	தப் 	பண்ணிேனாம்.	சமீப	காலங்களில்,	கைதேய
இல்லாமல்	படம்	எ க் ம்	வித்ைதைய	நாம்	கற்றி க்கிேறாம்.	பாமர க் ம்
சினிமா க் ம்	இன்ைறக் 	சம்பந்தம்	இல்ைல.	அவைன	ஏமாற் கின்ற
விஷயத்ைதக் ட	தமிழ்	சினிமாக்காரர்கள்	சரியாக	ைகயாளத்	ெதரியாமல்,
ழம்பிப்	ேபாய்க்	கிடக்கிறார்கள்.

சினிமா	என்ப தான்	என்ன?	ஸ்பில்	பர்க்	 ட,	விஞ்ஞான	வித்ைதகள்	காட்
நின் விட	 யற்சி	பண் 	கிறார்.	ஆனால்	அவ ைடய	ஒ 	'ஸ்கிண் லர்ஸ்	லிஸ்ட்'
தான்	நிற்கிற .	சியாமளன்,	நம் ர்	பிசா 	நம்பிக்ைககைள	ஹாலி ட் ல்	பல
மில்லியன்	டாலர்களாக	மாற்றிக்	ெகாண் க்கிறார்.

36	ெசளரங்கி	ேலன்	ெகா த்த	அபர்ணா	ெசன்,	20	ஆண் கள்	கழித் ,	தன்



மகைளேய	ந க்கைவத் ,	'மிஸ்டர்	மிஸஸ்	ஐயர்'	என் 	ஆங்கிலத்தில்	படம்
இயக்கி	ெவளியி கிறார்.	பாரலல்	சினிமா	 ட	ெசத் ப்ேபான .	என்னதான்
நடந் 	ெகாண் க்கிற 	சினிமாவில்?	ஆனால்	ேஜம்ஸ்பாண்ட்	படம்	இன்ன ம்
ட	தமிழகத்தில்	வ ைல	அள் கிற .

கர்நாடகத்தில்,	இரண் 	பத் 	ஆண் க க் 	 ன்ேன	ஒ 	 க்கிராமத்தில்
நைடெபற்ற	ஒ 	 யற்சிைய	மீண் ம்	ெசய் 	பார்க்கலாமா	என் 	ேதான் கிற .
70களில்	ஆரம்பத்தில்,	ஜி.வி.	ஐயரின்	'ஹம்சகீேத'	படத்ைத,	வி த்தாச்சலத்தில்,
சந்ேதாஷ் மார்	ேபலஸ்	திைரயரங்கில்	 ற்பகலில்	திைரயிட் ,	அந்த	படத்தின்
இயக் னர்,	ஜி.வி.	ஐய டன்	பிற்பகலில்,	படம்	பார்த்தவர்க டன்,
கலந் ைரயா யேபா ,	ஜி.	வி.	ஐயர்	வியந் 	ேபானார்.	இந்த	சிறிய	ஊரில்,	இந்த
படத்ைத	நல்ல	சினிமா	பரிச்சயேம	இல்லாத	இந்த	மனிதர்கள்	இப்ப
எதிர்ெகாள்கிறார்கேள	என் 	ெசால்லிச்	ெசால்லி	மாய்ந் ேபானார்.

ஆனால்	இன்ைறக் ம்,	உலக	சினிமாவிேலேய	 க்கியமான	படங்கைள,	அதிகச்
ெசலவில்லாமல்,	ஒ 	பத் 	ஆண் களாக,	ஈரான்	ேதசம்	எ த் 	தள்ளிக்
ெகாண்ேடயி க்கிற .	பி.எஸ்.	ராைமயா,	 ைமப்பித்தன்,	பாரதிதாசன்,
ெஜயகாந்தன்,	 ஜாதா,	பால மாரன்,	 வியர ,	ஞானக் த்தன்,	கைடசியாக	எஸ்.
ராமகி ஷ்ணன்	என் 	எத்தைனேயா	ேபர்	களம்	இறங் கிறார்கள்.	தமிழ்	சினிமா
உ ப்பட	மாட்ேடன்	என் 	அடம்	பி க்கிற .

இந்த	பிலிம்	ெசாைஸட் க்காரர்க ம்,	நவீனத்	தமிழ்	இலக்கியவாதிக ம்	தங்கள்
கண்ணா 	அைறையவிட் 	ெவளிேய	வரேவண் ம்.	நல்ல	சினிமா	எ க்காவிட்டால்
ேபாகிற .	உலகின்	நல்ல	சினிமாக்கைள,	தமிழ்	ரசிக க் ,	காட்சியாய்
அறி கப்ப த்த	ேவண் ம்.	அதற் ப்	பிறகாவ 	ஏதாவ 	நன்ைம	பிறக்கிறதா
என் 	பார்க்கலாம்.	ஆனால்	இ 	ெபரிய	ஆைச	தான்.

ஷியாம்	ெபனகல்,	ஒ 	இைடப்பட்ட	சினிமா க் ,	'அங் ர்',	'நிஷாந்த்'	என்
யற்சி	பண்ணினார்.	ஆனால்	அவ ம்	'கல் க்'	என் 	 ந் 	ேபானார்.	நம்	 ன்

உதாரணங்கைள	எங்ேகயி ந் 	ெப வ ?

ஆனால்	ஒ 	 ர்ப்பாக்கியமான	ெசய்தி,	சினிமா	நமக் 	ைகவந்த	கைலதான்.
உபேயாகப்ப த்தாமல்	அந்த	திறைமைய,	ஊடகத்ைத,	 ப்பி க்க
விட் விட்ேடாம்.	சினிமாவின்	அந்திம	காலத்தில்,	இந்த	 யற்சி	காலம்	கடந்த
யற்சிேயா?

உலக	சினிமாவில்,	பதர்பாஞ்சாலிக் 	50	ஆண் க க் ப்	பிற ம்	 ட
இந்தியாவில்	ஒ 	சத்யஜித்ேரையத்	தவிர,	மார்தட் க்	ெகாள்ள	ஒ 	கைலஞன்
இல்ைலேய	என்ப ,	இந்த	 ற்றாண் ன்	மிகப்ெபரிய	ேசாகம்.
பிமல்ராய்,	சாந்தாராம்,	ராஜ்க ர்,	எம்.ஜி.ஆர்.,	 தத்	என் 	இந்த	ஊடகத்ைத



சரியாய்	உள்	வாங்கிக்	ெகாண்ட	கைலஞர்கள்,	நம்மிடம்	ஏராளமாய்
இ ந்தி க்கிறார்கள்.	 ைறந்தபட்சம்	ஒ 	நல்ல	வியாபார	சினிமாைவக் ட,
நம்மால்	ெகா க்க	 யவில்ைலேய	என்ற	நிதர்சனம்,	தமிழ்	ச கத்திற்
மிகச்சரியான	உைரகல்	என் 	ெகாள்ளலாமா?
சினிமாைவ	ஒ 	மயக் 	ேமாகினியாகத்தான்	தமிழ்	வரலா 	பதி 	ெசய் ம்
ேபாலி க்கிற .	அழகின்	ெவளிப்பா களின்	உன்னதத்ைத,	வ ைமயின்

ரத்ைத,	சினிமாவில்	ஒலி,	ஒளி	இைசேயா ,	இலக்கியமாக்கலாம்.	சார்லி
சாப்பிளின்	சினிமா,	இன்ைறக் ம்	நம்ைமப்	பிரமிக்க	ைவக்கிற .

ந்தரராமசாமி,	எஸ்.	ராமகி ஷ்ணனின்	'பாபா'	பட	அ பவக்	கட் ைரைய,
"எனக் ம்	 ட	 ல்லரிக்கிற .”	என் கிண்டல க்கிறார்.	பாபா,	மாஜிக்கல்
ரியலிஸேமா	என்னேவா	என் 	இன்ெனா வர்	அங்கதச்	 ைவ	காட் கிறார்.
இைதக்காட் ம்,	ஆக்கப் ர்வமாக	நம்மால்	தமிழ்	சினிமாவிற் 	ெசய்ய	 ம்.
'விக்ரம்' க்காக,	 ஜாதாைவ	கிண்டல த்ேதாமா	நாம்?	ஏேதா	நம்பிக்ைககளில்,
அ 	ஒ 	பிைழப் .

நாம்	நல்ல	சினிமா	எ க்கேவண்டாம்.	நல்ல	சினிமாைவ,	தமிழ்	ரசிகர்க க்
காட்ட	 ைனவதில்,	நம்	சக்திகைள	ெசலவிடலாம்.

அதற் 	பல	ேகா கள்	ேவண்டாம்.	சில	ஆயிரங்க ம்,	ஊ க் 	ெரண்
மனிதர்களின்	உைழப் ம்	ேபா ம்.
இந்த	 ற்றாண் ன்	அற் தம்	என் 	வர்ணிக்கப்ப ம்	சினிமாவில்	இவ்வள
சாத்தியக் 	உண்டா	என் 	தமிழ்	ரசிக க் 	 ரியைவத்தால்	ேபா ம்.
சந்ைதயிேல	த க்க த் ,	இன்ைறக் 	நம்	ஊரின்	மந்ைத	ெவளியிேல	'அகிரா
ரசாேவா'	என்ற	ஜப்பானிய	திைரக்	கைலஞனின்	படம்	காட்டப்ப ம்	என் 	ெசால்ல

யார்	வரப்ேபாகிறார்கள்.

சினிமா	தன 	இ தி	 ச்ைச	வி வதற் ள்,	உலகின்	நல்ல	சினிமாக்கைள
மாத்திரமாவ ,	நம்	தமிழ்	ரசிகர்க க் 	காண்பித் ,	ஒ 	 ைறந்த	பட்ச
தி ப்திையயாவ 	அைடேவாேம.
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மைழ.	ஈரானிய	படத்தின்	ெபயர்.	பரான்	என்ற	ெசால் க் 	பர்சிய	ெமாழியில்	மைழ
என் 	ெபா ளாம்.	பரான்.	அந்த	ஈரானியப்	படத்தின்	கதாபாத்திரத்தின்	ெபயர்.
டாலிபான்	ெகா ரத்தில்,	வ டக்கணக்கில்	 த்தத்தி ம்	வ ைமயி ம்	சிைதந்
ேபாய்,	ஆப்கானிய	ேதசத்திலி ந் ,	பஞ்சம்	பிைழக்க,	பக்கத் 	நாடான
ஈரா க் ,	 லம்	ெபயர்பவர்களின்	கைத.	நம் ரில்	 ட	பஞ்சம்	பிைழக்க,
இராமநாத ரத்திலி ந் ,	காேவரி	ெடல்டா	மாவட்டங்க க் 	விவசாயக்
லிகளாக,	பத் 	வ டத்திற் 	 ன்வைர,	நீர்நிைல	ேத 	வ ம்	ேவடந்தாங்கல்

பறைவகைளப்	ேபால	 ம்பம்	 ம்பமாக	 லம்ெபயர்தல்	நடந்த 	உண் .
காேவரிேய	ெபாய்த் ப்	ேபான	பிற ,	காேவரி	பாய்ந் 	விவசாயம்	ெசய்த,	காேவரி
ெடல்டா	மாவட்டக்காரர்கள்,	கடல்	தாண் ,	மேலசியா,	சிங்கப் ர்,	 பாய்	என்
பயணிக்க,	தஞ்ைசயில்	கிராமங்களின்	இைளஞர்கேள	பஞ்சம்	பிைழக்க,	இப்ேபா
ெவளி	நா க க் ,	 லிகளாக	 லம்	ெபயர்ந்தி க்கிறார்கள்	-	இந்த	பத்
ஆண் களாக.

அப்ப 	பஞ்சம்	பிைழக்க	வ கிறவர்கள்,	அ மாட் 	 லிக் ,	ஈரானில்	கட் டத்
ெதாழிலாளிகளாக	ேவைல	ெசய் ,	வயி 	வளர்க் ம்	அந்த	அல்லலில்,	நஸால்
என்ற	 ம்பத்	தைலவன்,	காலில்	அ பட் 	ேவைலக் 	ேபாக யாமல்,
வீட் ற் ள்	 டங் கிறான்.	ேவ 	வழியில்லாமல்,	 ம்பத்தில்	யாராவ 	ேவைல
ெசய்தால்தாேன,	சாப்பிட	 ம்	என்ற	நிர்ப்பந்தத்தில்,	ெரண் ங்ெகட்டான்	வய
ெகாண்ட	ரஹ்மத்,	அந்த	கட் ட	ேவைலயில்,	அப்பாவின்	ேவைலையச்	ெசய்கிறான்.
சிெமண்ட்	 ட்ைடையத்	 க்கக் ட	 யாத	இளம்	வய .	அந்த	கட் டத்தில்,
ரேடகபாலாய்,	ேவைல	ெசய்பவர்க க் 	ெராட் ம்,	 ம்	ெகா க் ம்

ேவைலயில்	லத்தீப்	என்ற	ஈரானிய	இைளஞன்	ேவைல	ெசய்கிறான்.	சிெமண்ட்



ட்ைடையக்	 ட	 க்க	 யாத,	ரஹ்மத் க் ,	ேவைல	 	க தி,
லத்தீப்பின்	ேவைலக் 	மாற்றப்பட் ,	ரஹ்மத்	கஷ்டமான	சிெமண்ட்	 ட்ைட
மக் ம்	ெதாழிலாளியாக	மாற்றப்ப கிறான்.	லத்தீப் க் 	தன்	எளிதான	ேவைல

மாற்றப்பட்டேத	என் 	ரஹ்மத்	க கிறான்.	ஆனால்,	தற்ெசயலாய்,	ஒ
ெபா தில்,	ரஹ்மத்	என்ப 	ஆண்	ேவடமிட்ட	ெபண்,	ஈரானிய	ச கத்தில்
ெபண்க க் 	ேவைல	ெகா க்கமாட்டார்கேள	என் 	பயந் 	ேவடமிட் 	,

ம்பத்திற்காக	பிைழக்க	வந்த	அந்தப்	ெபண்,	பரான்,	மீ 	ரஹ்மத் க் 	ேநசம்
ரக்கிற .	ஆப்கானிய	அகதிகள்	 ைறந்த	 லிக் 	கிைடத்தா ம்,	ேவைலக்

ைவப்ப 	ஈரானின்	சட்ட	விேராதம்.	சட்டம்	தன்	ைககைள	நீட் கிறேபா 	பராள்,
இ க் ம்	அந்த	ேவைலைய ம்	இழந் ,	ேவைலக் 	வராமல்	நிற்கிறாள்.	ரஹ்மத்,
அந்த	அகதிையத்	ேத ,	ெத த்ெத வாய்	திரிந் 	கண் பி க்கிறான்.

மைழ	ெபய்கிற	ஒ 	ெபா தில்,	அந்தப்	ெபண்	 ம்பத்ேதா ,	மீள ம்,	 லம்
ெபயர்கிறாள்.

ரஹ்மத்	கனத்த	இதயத்ேதா 	நிற்கிறான்.	 க்கா 	விலக்கி,	அந்த	பிைறநிலா,
ெமலிதாய்,	ேநசமாய்	ரஹ்மத்ைத	ேநாக்கி,	 வலிக்க,	படம்	 ந் 	ேபாகிற .
அதற் ப்	பிற ம்	மைழ	ெபய் 	ெகாண் க்கிற .

விடைலப்	ெபண் ம்	விடைலப்	ைபய ம்,	ேநச	அ ம்பில்	 கிழ்த்தல்	 றித் ,
நம்மிடம்	சினிமா	இல்ைலயா	ஏன்?	 ற் க்	கணக்கில்	இ க்கிற .
வாத்ஸாயனரின்	64	கைலகேளா 	 ய	நடனங்களாக,	அ 	ேபான்ற
கதாபாத்திரங்கள்.	சினிமா க் 	ேபாகவில்ைலெயன்றால்,	ெதாைலக்காட்சியில்,
ெகாஞ்ச	ேநரத் க்ெகா ைற,	எல்லா	அைலவரிைசகளி ம்,	நாம்	தவிர்க்க

யாமல்	தின ம்	பார்த் 	ெதாைலக்கிேறாேம.
இந்தப்	படம்	பர்சிய	ெமாழிப்படம்	எ தி	இயக்கியவர்,	ஈரானிய	இயக் நர்
ெமாகம்ம 	த தி.	 ைறந்த	ெசலவில்,	எளிைமயான	கைதப்பின்ன டன்
ேநர்த்தியாய்	எ க்கப்பட் க்கிற .	பாதிக்கட் க்	ெகாண் க் ம்	ஒ 	மா
கட் டம்தான்	கைதக்களன்.	டாலிபான்,	ஆப்கானிய	அகதி,	ெபண்கைள
பிற்ேபாக்காய்	நடத் ம்	ச க	அவலம்,	இைவெயல்லாம்	கதாபாத்திரங்களின்
பின் லம்.	பின்னணி	இைச ட,	ேதைவப்ப ம்	இடத்தில்தான்	ேசர்க்கப்
பட் க்கிற .	அ ம்	ெராம்பக்	 ைறவாக,	ஆனால்,	தானியம்
ெபா க் வதி ம்	 றாக்களின்	சிறக ப் ட,	 ழ க்ேகற்ற	பின்னணி
இைசயாக	ரீங்கரிக்க	ைவத்தி க்கிறார்கள்.

ஈரானியர்கள்	படம்	எ க்க	நிைறய	ெசல 	பண் வதில்ைல.	ஆனால்,	ஐம்ப
ஆண் க க் 	 ன்,	பிெரஞ் 	நி ேவவ்	இயக் நர்கள்,	சினிமாவில்
சாதித்தைத,	கடந்த	பத்தாண் களாக	ஈரானிய	இயக் நர்கள்,	உலக	சினிமா
அரங்கில்	சாதித் க்	ெகாண் க்கிறார்கள்.	விட்ேடாரியா	 சிகாவின்	'ைசக்கிள்



தி டன்',	ஈரானில்	தான்,	ம 	ஜன்மம்	எ த்தி க்கிறேதா	என் 	நிைனக்க
ைவக்கிற 	அவர்களின்	படங்கள்	 ங் ம்	ெபண்ணின்	மார்பகங்கள்	இல்லாமல்
தமிழில்	சினிமா	எ க்க	 மா?	இந்த	ஈரானிய	படத்தில்,	அந்தப்	ெபண்ணின்
கம்	மாத்திரேம,	படத்தில்	கைடசி	வைர	காட்சிப்	ெபா ள்.

ஆப்கானிஸ்தானத்தில்,	ெபண்	பள்ளிக்	 டம்	ேபாகேவண் ெமன்றால்,	தாலிபான்
ஆட்சிக்காலத்தில்,	 ந்தைல,	கிராப்	தைலயாய்	மாற்றித்தான்	,	ைபயைனப்ேபால்
ஒ 	ெபண்	பள்ளிக் டம்	 ட	ேபாக	 யற்சி	பண்ணினாள்	என்ற	பத்திரிைகச்
ெசய்திதான்,	-	தாலிபான்	ஆட்சி	ெநா ங்கிய	பிற ,	ஆப்கானிஸ்தானத்திலி ந்
ெவளிவந்த	 தல்	சினிமா,	"ஒசாமா"	படத்தின்	கைதக் 	பின்னணி,	அந்தப்
படத்தின்	இயக் நர்	சித்திக்	பார்மக்	(டாக் ெமண்டரி	இயக் நரின்	 தல்
கைதப்படம்).	அவ ைடய	படம்,	 ல்லியில்	திைரயிட்டேபா ,	இவ்வா
றிப்பிட்டார்.
ைறந்த	ெசலவில்	நமக் ம்	 ட,	தமிழில்	படம்	எ க்கத்	ெதரி ம்.	'பாைத

ெதரி 	பார்',	'உன்ைனப்	ேபால்	ஒ வன்'	,	'உச்சி	ெவயில்'	இப்ப 	ஒ 	நீளமான
பட் யல்	ேபாடலாம்.	சினிமா	ெமாழியில்,	அைவகைள	நாம்	 வாரஸ்யப்ப த்தத்
தவ கிேறாேமா?

சினிமாவின்	இன்ெனா 	பரிணாமத்தில்,	 	மில்லியன்	டாலர்க ம்,	எட்
மாதங்க ம்	ெசலவழித் ,	மார்ட் ன்	ஸ்கார்சி	என்ற	அெமரிக்க	இயக் நர்,
"ேகங்ஸ்	ஆப்	நீ யார்க்”	என் 	1860களின்	நி யார்க்	நகரத்ைத	திைரயில்
உ வாக்கி,	பிரமிக்க	ைவத்தி க்கிறார்.	சினிமாவின்	சாத்தியங்கள்
அபரிமிதமான .	ஒ 	எல்ைலயில்	'பாரன்'	ேபான்ற,	 ைறந்த	ெசலவில்,	மனைதத்
ெதா ம்	காட்சியைமப் கேளா ,	எளிைமயாய்,	அழகாய்,	 ற்றி ம்	சினிமா
ெமாழியில்	எ க்கப்பட்ட	ஈரானியப்	படம்.	இன்ெனா 	எல்ைலயில்,	நம்பேவ	 யாத
ெசட்	அைமப்பில்,	அெமரிக்காவில்,	1860களின்	நி யார்க்	நகரத்ைத,
ெசட் களில்	உ வாக்கி	பிரமிக்க	ைவக் ம்	சாத்தியக்	 கேளா 	ஒ
ஹாலி ட்	படம்.	நம் ரில்	எதற்ெகல்லாம்	கிேரன்	ஷாட்	எ க்கிேறாம்?	கிேரன்
ஷாட்ைட ம்,	பட்ேடா 	பட் 	ேசர்கிற	மாதிரி	எவ்வள 	இதமாய்,	ேகமராவி ம்,
எ ட் ங்கி ம்	அற் தம்	நிகழ்த்த ம்	சினிமாவில்,	என்பதற் 	மார்ட் ன்
ஸ்கார்லியின்	"ேகங்ஸ்	ஆப்	நி யார்க்"	ஒ 	உதாரணம்.	ேமன்ஹாஸ்டலில்	கீழ்ப்ப தி
ெத க்களில்,	தன்	இளைமக்காலத்ைத,	பாட்டாளி	மக்கேளா ம்,	ெரள கேளா ம்,
உளறல்	அரசியல்வாதிகேளா ம்,	இலஞ்சத்தில்	திைளக் ம்
ேபாலீஸ்காரர்கேளா ம்,	ெசலவழித்தைம,	இந்தப்	படத்திற் 	உந் தல்	என்
மார்ட் ன்	ஸ்கார்சி	ெதரிவிக்கிறார்.	இ ம்	அகதிகைளப்	பற்றிய	ஒ
வரலா தான்.	ஒ 	சின்ன	வித்தியாசம்.	பஞ்சம்	பிைழக்க	அல்ல,	ப ைமையத்
ேத ,	அெமரிக்கா க் 	 லம்	ெபயர்ந்த	ஐரிஸ்காரர்க க் ம்,	அவர்க க்
ன்ேன	அெமரிக்காவில்	 ேயறி,	தங்கைள	அெமரிக்காைவத்	ேதசத்தவர்கள்



என் ம்	தங்கள்	பிைழப்பில்	மண்	ேபா வதற் 	 லம்	ெபயர்ந்த	இந்த
ஐரிஸ்காரர்கைள,	ஓட	ஓட	விரட்ட	ேவண் ம்	என்ற	ெகாைல	ெவறிதான்	படம்.
ெகால்லப்பட்ட	ஐரிஸ்	அகதியின்	மகன்	16	ஆண் கள்	கழித் ,	ெபரியவனாகி	தன்
தந்ைதைய	ெகான்றவைன	பழிவாங் கிறான்	என்ப தான்	ஒ 	வரிக்கைத
ஆனால்,	த ெய த்தவெனல்லாம்	தண்டல்காரனாக,	இனெவறி	தாண்டவமா ய,
அெமரிக்க	உள்நாட் 	 த்த	கால	பின்னணியில்	அந்த	வரலா ,	இரத்தம்	ெசாட்டச்
ெசாட்ட	இந்தப்	படத்தில்	உ வாக்கப்பட் க்கிற .

நமக் க்	 ட,	ெசால்வதற் 	நிைறய	ெசாந்த	வரலா ,	மண்ணின்	வரலா
இ க்கிற .	சில	 ற்றாண் கேள	வயதாக	ெகாண்ட	அெமரிக்க	ேதசத்தில்
வரலாற்றில்	ஒ 	சிறிய	ப திைய	மேகான்னதமான	படமாய்,	அவர்களால்	உ வாக்க

கிற .	சில	ஆயிரம்	வ ஷங்கள்	வரலா 	ெகாண்ட	நாம்,	இன்ன ம்,	சினிமா
என்ற	கைல,	தன் ைடய	கைடசி	 ச்ைச	விட் க்	ெகாண் க் ம்	இந்த
காலகட்டத்தி ம்,	ெகாக்ேகாக	சாஸ்திரத்ைதத்தான்	படம்	பண்ணிக்
ெகாண் க்கிேறாம்.	விடைலகளின்	காதல்	ர சா,	 ப்பி ?	அந்த	நவீனத்தமிழ்
இலக்கிய	அக்கால	எ த்தாளைர,	அவர்தான்	காமரசம்	ெசாட்ட	ெசாட்ட,	நவீன
வசனம்	எ வார்	என் 	 த்திைரேய	 த்தி	ைவத்தி ப்பார்கள்	தமிழ்
சினிமாவில்	என்	ேவைல	வாய்ப்ைபப்	பறிக்க	வந்தாயா	என் ,	பக்கத் 	மாநில
பீகாரிலி ந் 	ேவைல	ேத ,	பரீட்ைச	எ த	வந்த	இைளஞைன,	ந 	ேராட் ல்
அஸ்ஸாமில்	மிதிக்கிறான்.	நவீன	தமிழ்	இலக்கியத்தில்,	பிைழப் 	சரியில்ைல.
இைத	அரசியலாக்க	ேவண் ம்	என் 	பஞ்சம்	பிைழக்கப்	ேபான	நவீன	தமிழ்
இலக்கியவாதிகைளப்	பற்றி ட	ஒ 	படம்	பண்ணலாம்.

ஈரானியப்	படத்தில்,	நட்சத்திரங்கள்	என் 	ெசால்லிக்	ெகாள்கிற	மாதிரி,	ஒ வர்
ட	ந க்க	ைவக்கப்படவில்ைல.	ந த்த 	ேபா ம்	என் ,	வயதாவதற்
ன்ேனேய,	ேடனியல்	ேட	 யிஸ்	என்ற	ந கைர,	ஹாலி ட்	படத்தில்,	ஒ
மாதிரியான	 ர	வில்லத்தனத்ேதா 	ந க்கைவத் 	அெமரிக்க	வரலாற்றின்

சில	பக்கங்கைள	மேகான்னத	சினிமாவாக்கியேபா ,	அந்த	கர்ண	ெகா ரமான
வில்லைன	ைவத் 	படத்திற் 	பிரமிக்கத்தக்க	வைகயில்	உயி ட் யி க்கிறார்,
மார்ட் ன்	ஸ்கார்சி.
இந்த	ஹாலி ட்	படத்தில்	-	கம் ட்டர்கள்,	கிராபிக்ஸ்	பண்ணி	அசத் கிற	இந்த
காலகட்டத்தில்,	தத் பமாக,	 ற் க்கணக்கில்	மனிதர்கைள,	யதார்த்தமாய்,
அந்த	வரலாற்றின்	மனிதர்களாக	உ மாற்றியி க்கிற,	மார்ட் ன்	ஸ்கார்சியின்
உைழப் ,	இயக் னர்	என்ற	 ைறயில்,	திைகக்க	ைவக்கிற .	ேதாட்டா	தரணி,
சா சிரில்	ெசட் கைளச்	சிலாகித் 	ேதசிய	வி 	வழங்கி	ெப மிதப்பட் க்
ெகாள் ம்	நாம்,	இந்தப்	படத்தில்	உ வாக்கப்பட் ள்ள,	1860களின்	நி யார்க்
நகர	ெசட் கைள,	பார்ப்பதற்காகேவ	இந்த	படத்ைத	ஒ ைற	பார்க்க	ேவண் ம்,
அந்த	பிரமிக்கத்தக்க	ெசட் கள்,	ஆறாவ 	விரலாக	 த்தாமல்	கைத	நடந்த



காலத்திற் 	நம்ைமக்	ெகாண் 	ேபாக	ைவக் ம்	யதார்த்தத்திற் ,	பல	ேகா கள்
ெசலவாகியி ப்ப 	வாஸ்தவம்தான்.	ஆனால்,	நாம்,	காதல்	 யட்	 த்திற்ேக,
ேகா 	 பாய்கைளச்	ெசலவழித் 	ெசட்	ேபா கிேறாேம.
இன்ஸ்ெபக்டைர	கட் 	வண் ச்சக்கரத்தில்	பிரிமா 	ேபாட் 	உயிேரா 	எரித்த
ெமாழிப்ேபார்	உண் .	ஐம்பதாண் 	கால	 திய	அரசியலில்,	வீங்கிப்ேபான
நகரங்க ம்,	ேபாலியாய்	ேபான	கிராமங்க ம்	விவசாய ம்	என்ற	அவலங்கள்
உண் .	ெரள த்தனமான	ேபச் ம்	ெசய ேம,	வாழ்வதற் 	வழி	என்ற	மதிப்பீ
ெகாண்ட	அரசியல்,	நவீன	தமிழ்	இலக்கியச்	 ழல்	உண் .	உள்ளீடற்ற
மனிதர்களால்	பயங்களில்	உைறந் 	ேபாயி க் ம்.	ந த்தர	வர்க்கம்	மற் ம்	ஏைழ
மக்களின்	நைட ைற	வரலா 	உண் .	-	இப்ப 	அ க்கிக்ெகாண்ேட	ேபாகலாம்.

ஆனால்,	தமிழில்	நல்ல	சினிமா	வ வதற் 	என்னெவல்லாம்	இல்ைல	என் ம்	ஒ
பட் யல்	ேபாடலாம்.	சினிமா	அதன்	உன்னதங்கைள,	இந்த	 ற்றாண் ல்
ெதாட் விட் ,	 ஜிட்டல்	சினிமா,	ெதாைலக்காட்சி	என் 	 திய	உ வம்
எ த் விட்ட .	ஆனா ம்,	நமக் 	ெசால்லிக்ெகாள்ள	தமிழ்	சினிமா	இல்ைல
என்றால்,	ெராம்ப	ேப க் 	ேகாபம்	வ கிற .	அதிகச்	ெசலவில்	மார்ட் ன்
ஸ்கார்சிையப்	ேபால	படெம க்க	 யாமல்	ேபாவதற் ,	அவர்க ைடய	உலக
மார்க்ெகட்,	நமக்கில்ைல	என் 	காரணம்	காட்டலாம்.	ஆனால்,	பாரன்	மாதிரி
ஈரானிய	படங்கள்	எ ப்பதற் ,	சினிமாக்கைலயின்	அழகியல்	 ட் மங்கள்
நமக் ப்	பி படவில்ைல	என் 	ெசால்ல	 யா .

ெபா வான	வாழ்வியல்	மதிப்பீ 	சினிமாவி ம்	பிரதிபலிக்கிற 	என் தான்
ெசால்ல ம்.	உள்ளீடற் ,	ேபாலியாய்,	உரத்த,	ெவற் க்	 ரலில்	பிரகடனங்கள்,
அரசியலி ம்,	நவீன	தமிழ்	இலக்கியத்தி ம்	மாத்திரம்தான்	இ க்கிற 	என்
தமிழ்	சினிமாவிற் 	விதிவிலக் 	ெகா க்க	வாய்ப்பளிக்காத	 ழ க் ,
என்னதான்	காரணங்கள்?	டாலிபான்	ஆட்சி	 ந் 	ஆப்கானிஸ்தானத்திலி ந்
ெவளிவந்த	 தல்	படமான,	ஒசாமா	படத்தில்,	ேவைல	ெசய்த	கைலஞர்கள்,
பாதியிேலேய,	பிைழப் த்	ேத 	,	ேவ 	நா க க் 	பஞ்சம்	பிைழக்கப்	ேபாய்
விட்டார்கள்.	மீதிப்படத்ைத	 க்க,	பண ம்,	ெதாழில் ட்ப	கைலஞர்கைள ம்
ெகா த் ,	அந்தப்	படத்ைத	 க்க	உதவியவர்	பக்கத் 	ேதச	ஈரானிய	 கழ்ெபற்ற
இயக் நர்	ேமாகெசட்	மம்மல்ஸ்	தான்.

ஒ 	நல்ல	சினிமா	ஜனனமாக,	எங்கி ந் 	ேவண் மானா ம்	உதவி	வ ம்.
ஆனால்,	-	அ 	நல்ல	சினிமாவாக	ெவளிவ வதற் ரிய	அைடயாளப்
பின்னணிகள்	ெகாண் ந்தால்.

	மில்லியன்	டாலர்க ம்,	எட் 	மாதங்க ம்	ெசல 	ெசய் 	எ க்கப்பட்ட,
"ேகங்ஸ்	ஆப்	நி யார்க்'	என்ற	பட	இயக் ந க் 	 ட,	பட்ெஜட்	அதிகமாகி,
காலதாமத ம்	ஆகிறேத	என்ற	படத்	தயாரிப்பாளேரா ,	சண்ைட	நடந்த .



ஆனா ம்,	இ தியில்	நிைனவில்	நிற் ம்	படமாக	'ேகங்ஸ்	ஆப்	நி யார்க்'
ெவளிவந்த .	14	ரீலில்	ெவளிவ வதற் ,	140	ரீல்கள்	 ட் த்	தள் ம்	தமிழ்
இயக் நர்கள்	நம்மிைடேய	உண் .

அரசியல்வாதிகளின்	சிபாரி கேளா ,	அர ப்	பண	உதவியில்	படெம த் ,	ஒ
	ேபர்	 ட	பார்க்க	இயலாத	 ழலில்	ஏேதா	படம்	எ த்ேதாம்.	இயக் னர்

ஆேனாம்,	என் 	தமிழில்	சினிமா	எ த் ,	காலைர	 க்கிவிட் த்	திரிகிற
சினிமாக்காரர்க ம்	உண் .	சினிமாைவ	சினிமாவாக	ேநசிக்கத்	ெதரியாத,	ஒ
தமிழ்ச்	ச கத்ைத,	பா பட் 	உ வாக்கிய	பிற ,	இதற்கான	வ த்தங்கள்	வீண்
என் தான்	ேதான் ம்.	ஆனால்,	நம்பிக்ைககளற்ற	வறட்சி,	வாழ்க்ைகக்
உகந்ததில்ைல.
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சாமியார்கள்	ைக 	ெசய்யப்ப கிறார்கள்.	சிைறயில்	அைடக்கப்ப கிறார்கள்.
நாத்திகவாதிகள்	 கலிக்கிறார்கள்.	சாமியார்க ம்	மனிதர்கள்தான்	என்பைத
மறந் 	ேபாகிறார்கள்.	இந்த	ச கம்,	மனிதர்கைள	எவ்வள 	ஊழல்
ப த்தியி க்கிறேதா,	அந்த	அளவிற் 	சாமியார்கைள ம்,	சகதிக் ள்	தள் ம்
என்பைத	மறந் 	ேபானால்தான்	ேசாக ம்,	 கலிப் ம்	ேபைதைம	என்ப

யார்	எப்ப 	ேபானால்	என்ன	என் ,	இைசவிழாக்களி ம்,	பட	விழாக்களி ம்,
தன்ைன	மறக்க த் க்	ெகாள்கிற 	ெசன்ைன.	ெசய்தி	பகா ரன்,	 திய
இைரேத ,	மீண் ம்	அைலயத்	ெதாடங்கிவிட்டான்.

சீன	ேதசத்தில்,	அதன்	ெதற் ப்	ப தியில்	ஒ 	கிராமத்தில்,	அசாத்திய
திறைமகேளா ,	வயலின்	வாசித் ,	தன் ைடய	தந்ைதைய ம்,	அந்த	சி
நகரத்ைத ம்	ெப மிதம்	ெகாள்ளச்	ெசய்கிறான்,	ஒ 	சி வன்.

சைமயல்காரனான	தந்ைத,	பீஜிங்	ெப நகரத்திற் ,	ெபரிய	ெதாழில் ட்ப
கைலஞர்களிடம்,	தன்	மகன்	வயலின்	கற் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்
அைழத் ப்	ேபாகிறான்.

ெப நகரம்	அவ்வள 	சீக்கிரம்,	சி 	நகரத் ப்	ைபய க் 	வயலின்	கற்பிக்க
ஏற் மா?	உலகம்	 வ ம்	இேத	பிரச்சிைனதான்.	சி 	நகரங்களி ம்
கிராமங்களி ம்	வாழ	ேந ம்,	மாணவர்கைளக்	கல்வியில்
சவைலப்பிள்ைளகளாகத்தான்,	 திய	அரசியல்	பார்க்கிற .

தந்ைதயின்	ேபாராட்டங்க க் ப்	பிற ,	வாத்தியார்கள்	கிைடக்கிறார்கள்.
வயலினில்	மகன்	அபார	ேதர்ச்சிப்	ெப கிறான்.

சர்வேதசப்	ேபாட் க் 	அவைனத்	தயார்ப த்தியி க்கிறார்கள்.	அந்தச்
சி வனின்	வாழ்க்ைக	மாறிப்	ேபா ம்	அபாயம்	நிகழ்கிற .	வயலின்	ேதர்ச்சி



ெகா த்த,	தி ப்திேயா ,	தந்ைத,	சி நகரம்	ேநாக்கி	தி ம் கிறார்	-	சி வைனப்
பிரிந் ,	சி வனின்	ேவர்கள்	வலிைமயானைவ.	ஓேடா 	வந் 	ரயில்ேவ
ஸ்ேடஷனில்,	தன்	தந்ைதையப்	ெப மிதப்ப த்திய	வயலின்	இைசைய,	ெபாங்கிப்
ெபாங்கி	பிரவாகமாய்	ஓடவிட் ,	சர்வேதச	ேபாட் யில்	கலந் 	ெகாள் ம்
வாய்ப்ைப	அந்நியப்ப த்தி,	தந்ைதேயா 	ேசர்கிறான்.

காவியமாய்	படமாக்கியி க்கிறார்.	இந்தக்	கைதைய	அதன்	இயக் நர்	ெசன்
சாய்ஜ்.

“ப த்தல்	என்பேத,	ஆசிரிய ம்	மாணவ ம்	இைணந் 	ஒ ேசர	கற் க்
ெகாள்வ தான்''	என்ற	வரிகள்,	அந்த	உன்னதமான	ஆசிரியரின்	வாயில்
வ கிற .	இப்ப 	நிைனக்கிற	ஒ 	ஆசிரியரிடம்	நாம்	கல்வி	கற்க	ேநரமில்ைலேய
என் 	ேதான் கிற .

இ ேபான்ற	நிைனவில்	நிற் ம்	படங்கைள,	இந்ேதாசினி	அபரிேசஷன்
ப ண்ேடஷன்	என்ற	ஒ 	பிலிம்	ெசாைசட் ,	ெசன்ைனக் 	ெகாண் 	வந் ,	ஒ
சர்வேதச	திைரப்பட	விழாைவ,	நடத்தி,	அதில்	33	நா களிலி ந் ,	70க் ம்
ேமற்பட்ட	திைரப்படங்கைளக்	காண்பிக் ம்	இந்த	அசாத்தியத்ைத
சாத்தியமாக்கியி ப்பதில்,	பி.எஸ்.என்.எல்.	ெதாைலேபசி	நி வனம்	ெப ம்
பங்காற்றியி க்கிற .	அைதப்	ேபாலேவ,	 னியா	நாட் லி ந் ,	"காற்றின்	நடனம்"
என் 	ஒ 	 னியப்படம்.	படப்பி ப் க்காக,	ெதற் 	 னியாவில்	பாைலவனேம
மியாய்	பரிணமித் 	கிடக் ம்	ப தியில்,	ஒ 	50	வய 	சினிமா	இயக் நர்

படப்பி ப்பிற்காக,	இடம்	ேத 	பயணிக்கிறார்.	வழியில்,	மாையேய	உ வான,	கானல்
நீர்	அழகாய்,	ஒ 	ஆட் ைடச்சிைய	சந்திக்க	ேநர்கிற .	அந்த	ெபண்ைணப்
பார்த் 	கிறங்கிப்	ேபானவர்கள்,	அதற்கப் றம்,	ெதாைலந் 	ேபாய்வி வார்களாம்	-
அந்த	கிராமத் க்காரர்கள்	அந்த	இயக் நரிடம்	ெசால்கிறார்கள்.	ஆமாம்,	அந்த
இரவில்,	இயக் நர்	தன்ைன	ெதாைலக்கிறார்.	ந ப்பாைலவனத்தில்	அவர்	ஓட்
வந்த	கார்	நின் 	ேபாகிற 	-	அவர 	வாழ்க்ைக ம்தான்.	ஆனா ம்,	அந்த
பாைலவன	ந வில்,	தன் ைடய	சினிமாக்கைதயில்	ஜீவிக்கத்	ெதாடங் கிறார்.
உண்ைமயில்,	எ க்கப்ேபா ம்	அவ ைடய	அ த்த	படத்தின்	கதாநாயகேன,	அந்த
இயக் நர்	தாேனா?
அகண்டத்தில்,	மனிதன்	எவ்வள 	சி ள்ளி	என் 	உணர்த் ம்	இந்தப்படம்,
நீண்ட	காலம்	நிைனவில்	நிற் ம்.	ைதேயப்	ேலாய்ச்சி	என்ற	இந்தப்	படத்தின்
இயக் நர்,	பாைலவன	மணைல	சினிமாக்	கவிைதயாக்கியி க்கிறார்	-	லாரன்ஸ்
ஆப்	அேரபியா	படத்தில்	ேடவிட்	லீன்	ெசய்த	மாதிரி.	இஸ்ேரல்	நாட் லி ந் 	ஒ
படம்.	"சிரிய	ேதசத் 	மணப்ெபண்"	என்ப 	படத்தின்	ெபயர்.

மனிதர்களாய்	வ த் க்	ெகாள் ம்	ேதச	எல்ைலகள்,	ஒ 	மணப்ெபண்ணின்
வாழ்ைவ	எவ்வள 	 ழப்பத் க் ள்ளா கிற 	என்பைத	இரான்	ரிலிஸ்	என்ற



இயக் நர்	மிக	ேநர்த்தியாக	வி வி ப் 	 ைறயாமல்,	ேசாக ம்
நைகச் ைவ மாய்	படம்	பண்ணியி ந்தார்.
இஸ்ேரல்	-	சிரியா	-	ேதச	எல்ைலகள்	ெசக்ேபாஸ்ட்	-	அரசாங்க	அதிகாரிகள்	-
இரா வ	அதிகாரிகள்	-	ரப்பர்	ஸ்டாம்ப்	-	ஐ.நா.	சைப	பிரதிநிதி	-	என் 	படம்,
இவர்களின்	ெசயல்பாட் 	 ட்டாள்தனங்கைளத்	ேதா ரிக்கிற .

அேதேபால்,	"யா க் 	அக்கைற?''	என் 	ஒ 	சீன	ேதசத் ப்படம்.	ெதாைலந்
ேபான,	ஒ 	தி மணச்	சான்றிதழ்,	ந த்தர	வய 	தம்பதியரின்	வாழ்வில்,	என்ன
மாதிரியான	சிக்கல்கைள	ஏற்ப த் கிற 	என் 	காட்சிப்ப த் ம்	படம்.	பல
வ டம்	இைணந் 	வாழ்ந்த	தி மண	உறைவ,	காணாமல்	ேபான	ஒ 	சாதாரண
தி மணச்	சான்றிதழ்,	உ க் வ ,	நமக் 	நாேம	ஏற்ப த்திக்	ெகாண்ட
சட்டங்கள்	எப்ப 	நம்ைம	சிைறப்ப த் கிற 	என் 	உணரைவக் ம்	படம்.
ஹங்ேகரி	நாட் ன்	இயக் நர்	ஜான்ஸ்ேகா”வின்	படங்கள்,	ஒ 	பின்ேனாக் ப்
பார்ைவ	என்ற	வைகயில்,	பார்க்க	கிைடத்த 	-	இந்த	திைரப்பட	விழாவின்
சிறப்பம்சம்.
"கட ள்	பின்னால்	நடந் 	ேபாகிறார்''	என்ற	1990ல்	எ த் ,	இந்த	இயக் னரின்
படம்	படத்திற் ள்	படம்	என்ற	வைகையச்	சார்ந்த .

எதிர்	 ரட்சிைய,	 ரட்சி	என் 	ெகாள்ளலாமா?	என்ப 	ேபான்ற	பல	வினாக்கைள
எ ப் ம்	படம்.	உலகின்	சிறந்த	பத் 	இயக் நர்களின்	பட் யைலப்	ேபாட்டால்,
அதில்	இந்த	இயக் னரின்	ெபயர்	இ க் ம்.
உலகம்	 வ ம்	அரசாங்கங்கள்	ஊழலாய்த்தான்	இ க்கின்றன.	அ
கம் னிசமாக	இ ந்தா ம்	சரி,	மக்களாட்சியாய்	இ ந்தா ம்	சரி,	ேசாசலிசமாக
இ ந்தா ம்	சரி	-	எந்த	இஸ ம்	விதிவிலக்கில்ைல.
பிேரஸில்	நாட் லி ந் 	ஒ 	படம்.	சிலிஸ்ட்	மற் ம்	எஸ்ரல்லா"	என்ப 	படத்தின்
ெபயர்.	பிேரஸில்	நாட் ல்,	சினிமா	பண் வதற் ,	பணம்	ேத வ 	இமாலயப்
பிரச்சைன.	அதைன	ைமயமாய்	ைவத் 	படம்	பண்ணியி ந்தார்கள்.

பிலிப்ைபன்ஸ்	நாட் லி ந் 	ஒ 	படம்.	 லிக் 	மார க் ம்	ெபண்கைளப்
பற்றிய .	ஒப்பாரிைய	ைவத் ,	" டாலி"	என் 	ஒ 	படம்,	சில
ஆண் க க் ன்	ெவளிவந்தி ந்த 	ஞாபகத்திற் 	வந்த .	ெதாழில்	 ட்ப
ரீதியாக,	இந்தப்படம்	ெராம்ப	சாதாரணம்தான்.	ஆனால்,	இழ 	வீட் ல்,	கா க்
ஒப்பாரி	ைவத் 	கத வதாய்	ந க் ம்	ெபண்கைளப்	பற்றி,	"அ கின்ற	ெபண்கள்"
என்ற	தைலப்பிலான	இந்தப்படம்,	ஒ 	பிலிப்ைபன்ஸ்	ேதசத் ,	இழ 	வீட் ச்
சமாச்சாரங்கைளப்	 ட் ட் 	ைவக்கிற .

பார்க்க	 வாரஸ்யமாயி ந்த .	ஒவ்ெவா 	ேதசத்தி ம்	சா 	 ட
வித்தியாசமான தான்.	கா க் 	ஒப்பாரி	ெசான்ன	ெபண்,	காலப்ேபாக்கில்,



ெதாைலக்காட்சி	ந ைகயாகி	 க ம்	பண ம்	ெப கிறாள்.	நம் ர்
ெதாைலக்காட்சி	ெதாடர்களில்,	நிரந்தரமாய்,	 க் சிந் ம்	ெபண்கள்	நிைன க்
வந்தார்கள்.
நார்ேவ	ேதசத்திலி ந் ,	“என்	வாழ்க்ைகக்கான	ெபண்"	என்ற	தைலப்பில்	ஒ
படம்.	நார்ேவ	சின்ன	ேதசம்.	ெகாஞ்சமாய்	மக்கள்	ெதாைக,	வளமான
ெபா ளாதாரம்.	ஒ 	ஆண் ல்	விரல்விட் 	எண் ம்	அளவிற் த்தான்	படம்
எ ப்பார்கள்.	இங்ேக	எப்ேபா ம்,	"ஆண்	-	ெபண்,"	"ெபண்	-	ெபண்'',	"ஆண்	-
ஆண்"	இப்ப யான	தம்பதிகள்	பிரச்சைன.	வாழ்விற்கான	நம் ர்	மதிப்பீ கள்
எ ம்,	இவர்க க் ப்	ெபா ந்தா .	கல்யாண ம்	 ழந்ைத	ெப வ ம்,
ஒன் க்ெகான் 	சம்பந்தம்	உைடய	விஷயமாய்,	இவர்கள்	க வதில்ைல.
ற்றி ம்	ேவ 	கலாச்சார	பின்னணிப்	படம்	பார்த்த	உணர் ,	எப்ேபா ம்	நார்ேவ

ேதசத் ப்	படங்களில்	கிைடக் ம்.	இதி ம்	கிைடக்கிற .	ேகம ன்	ேதசத்தில்,
250	ேப ம்	ெமாழிகள்	இ க்கின்றன	என் 	இந்தப்படத்தில்	வசனமாய்	வ ம்
ேபா ,	திைகப்பாய்த்தான்	இ க்கிற .

ெசக்ஸ்	ரசிகர்க க்காக,	ெசமத்தியாய்	ஒ 	பிேரஸிலியப்	படம்.	"கரீன்ச்சா	-
ஒன்ைற	நட்சத்திரம்'	என்ற	ெபயரில்,	பிேரஸில்	ேதசத் 	உலகப்	 கழ்ெபற்ற
கால்பந்தாட்ட	வீரர்,	கரீன்ச்சா.	அவரின்	 கழின்	உச்சியில்,	1953ம்	ஆண் லி ந்
1962ம்	ஆண் 	வைர,	ம ம்	ெபண்க மாய்,	அவர்	சீரழிந் 	ேபாய்,
சிதிலமைடந்த	ேசாகத்ைத,	க ப் 	ெவள்ைளயி ம்,	வண்ணத்தி ம்	மாறி	மாறி
படமாக்கியி ந்தார்கள்.	பிேரஸில்	நாட் 	சம்பா	நடனத்ைத	இந்தப்படத்தில்
ஊ ெநசவாய்	பின்னியி ந்தார்கள்.	வாத்சாயனரின்	எல்லா	மாதிரியி ம்	இந்தப்
படத்தில்	உட ற க்காட்சிகள்.	ஆனா ம்	உட ற க்	காட்சிகைள	மீறி ம்,
காபிைய ம்,	இைசைய ம்,	சிறந்த	கால்பந்தாட்டத்ைத ம்	உலகிற் 	வழங் ம்
பிேரஸில்,	நல்ல	சினிமாைவ ம்	ெகா த்தி க்கிற .	கால்பந்தாட்டத்தின்
ண்ைமகைள	அேத	வி வி ப்ேபா ,	இப்ப 	சினிமா	ஆக்க	 மா	என்

ஆச்சரியப்ப த் ம்	ஒளிப்பதி ம்,	எ ட் ங் ம்.	பல	ெபண்கைள	 கிப்பைத	தன்
வாழ்வின்	ஒ 	அங்கமாகேவ	ஆக்கிக்ெகாண்ட	அந்த	கால்பந்தாட்ட	வீரன்,	ஒ
க ப் 	விதைவயிடம்	மனைதப்	பறிெகா த் ,	நீதான்	என்	வாழ்வின்	"கர்மா'
என்கிறான்.	அந்தப்	ெபண்தான்	அந்த	கால்பந்தாட்ட	வீரனின்	சீரழிவிற்ேக	காரணம்
என் 	ேதசேம,	அவைள	ெவ க்கிற .	அந்தப்	ெபண்	ேசரியிலி ந் 	வந்தவள்.
அவ ம்	அவைன	ேநசிக்கிறாள்.	ஆனால்,	நம்	உற 	ெதாடர	ேவண்டாம்	என்கிறாள்.
ெபற்ற	பிள்ைள,	பசியில்	மரணிப்பைத	ேசரியில்	வாழ்ந் 	அ பவித்தவள்	நான்.
இப்ேபா 	 கழ்ெபற்ற	பாடகியாய்	பணத்ேதா ம்	வளத்ேதா ம்	வ ைமைய	விரட்
வாழ்கிேறன்.	இந்த	ேதசத்தின்	நம்	உறவின்	மீதான	ெவ ப் ,	என்ைன	தி ம்ப ம்
ேசரியில்	ெகாண் 	நி த் ம்.	ஆகேவ	ேசர்ந் 	வாழேவண்டாம்	என் 	ம த் ப்
பார்க்கிறாள்.



ஆனா ம்	அவன்	சீரழிகிறான்.	நிைறய	பிேரஸிலியன்	பாடல்கள்	இனிைமயாய்
இந்தப்	படத்தில்.
"மீன்பி க் ம்ேபா ம்,	ேபாைதயிலா?”	என்ற	அவளின்	ேகள்விக் ,	அவன்	பதில்
ெசால்கிறான்.	"ேபாைதயில்லாமல்	நான்	மீன்பி த்தால்,	மீ க்ேக	சலிப்பாயி க் ம்"
ேபாைத	ெவறி	அவைன	சிைதக்கிற .	இந்தப்	படம்	பார்த் 	 ந்த ம்,	நிைனவில்
த ம் ம்	வாக்கியம்,

"என் ைடய	ஞாபகங்கள்	என் ைடய 	மட் மில்ைல."
பக்கத் 	ேதசமான,	 ட்டான்	நாட் லி ந் 	ஒ 	படம்.	"பயணிக ம்
தந்திரவாதிக ம்"	என்ற	ெபயரில்.
அெமரிக்கா	ெசன் 	சம்பாதிக் ம்	கனவில்	மிதக் ம்	-	 ட்டானிய	அரசில்
அதிகாரியாய்	பணி ரி ம்	ஓர்	இைளஞனின்	ெவறித்தனமான	கன 	-	ஒ
பயணத்தில்,	 ட	பயணிக்க	ேந ம்	ஒ 	இளவய 	 ட்டானியப்	ெபண்ணா ம்,
த்த	 றவியா ம்,	மாறி,	கன 	கைலந் 	 ட்டானிேலேய	நிைலெகாள்கிறான்
என்ப 	கைத.

இந்தப்	படவிழாவில்,	அடர்ந்த	மரங்க ம்,	மைலக மாய்,	கண்கள்	 க்க
நிைறத் ,	இதற் 	இைணயாய்	இன்ெனா 	படம்	இல்ைல	என் 	ெசால்லத்தக்க
வைகயில்,	மிக	ரம்மியமான	ஒளிப்பதிேவா ,	தண்ணீர்	பஞ்சத்ைத,	சினிமாவாக்கி,
ஒ 	சீன	ேதசப்படம்	-	" வில்லாத	வழி".	சீன	ேதசத்தின்	ேமற் 	ப தியில்,	ஒ
மைலப்ப தியில்,	தண்ணீ க்காய்	தவிக் ம்,	ெதாைல ரத் 	கிராம	மக்களின்
கைத.	ெசன்ைனயின்,	ராமநாத ர ம்	நிைனவில்	அைல	ேமாதிய .	வீராண ம்
ெத ங் 	கங்ைக ம்	எல்லா	நா களி ம்	இ க்கின்றன.	ஏற்கனேவ	ெசான்ன
"காற்றின்	நடனம்"	என்ற	 னிஸியப்	படத்தி ம்,	பாைலவனத்தில்	சிக்கிக்
ெகாண்ட,	ெலாேகஷன்	பார்க்கப்ேபான	அந்த	இயக் நர்	 ட்ெடரிக் ம்	பாைலயில்
தாகத்தில்	தவிக் ம்	காட்சி,	 னிய	நகர	ஓட்டல்	ஒன்றின்	நீச்சல்	 ளத்தின்
தண்ணீராக	திைர	 வ ம்	நிைறந் ,	அ த்த	காட்சி	ஆரம்பிக் ம்ேபா ,
இ ப் ம்	இல்லாைம ம்	 றித்த	 ரணின்	இந்த	திைரப்பட	பதி ,	திைரயரங்கில்
பலத்த	ைகெயாலிேயா 	பாராட்டப்பட்ட 	நிைனவிற் 	வ கிற .

ஃபிலிமின்	நீள	அகலத்ைத	ைவத் 	“1:	1:	6,	இழந்த	காத க் 	ஒ 	கவிைத”
என்ற	ெபயரில்	ம 	அம்பட்	என்ற		 றிப்பிடத்தக்க	ஒளிப்பதிவாளர்,	இயக் னராய்
ேதசிய	திைரப்பட	வளர்ச்சிக்	கழகத்தின்	தயாரிப்பில்,	ஆங்கில	ெமாழியில்
இயக்கிய	ஒ 	படம்.	படத்தில்	 றிப்பிட	ெபரிதாய்	ஒன் ம்	இல்ைல.
"அ ல் ல்கர்ணின்	(ேஹ	ராம்	 கழ்)	சிறந்த	ந ப்ைபத்	தவிர.	1:6	ஒ 	பிலிம்
பிேரமின்	நீள	அகலம்	காவியங்கைள	உ வாக் ம்	வல்லைம	ெகாண்ட .	அதற்
சாட்சியாய்	இந்த	திைரப்பட	விழாவில்	படங்கள்	இ ந்தன.



சஞ்சீப்	சபா	பண் ட்	என்ற	இயக் னரின்	அஸ்ஸாமியப்	பட ம்,	அந்த	மக்களின்
வாழ்க்ைக	 ைறைய	சித்திரித்த	பாங்கிற்காக,	கவனத்ைதக்	கவர்ந்த .

அந்த	அஸ்ஸாமியப்பட	திைரயீட் 	 வில்,	படம்	பார்த்தவர்கேளா ,	இயக் நர்
கலந் ைரயா யேபா 	அஸ்ஸாமில்	தீவிரவாதிகளால்	அன்றாட	வாழ்க்ைக
பாதிக்கப்பட் க்கிறதா	என்ற	ேகள்விக் ,	காவிரி	பிரச்சிைனயால்,	உங்கள்
அன்றாட	வாழ்க்ைக	பாதிக்கப்பட் க்கிறதா?	என்ற	எதிர்ேகள்வி	எ ப்பி,	"அேத
மாதிரித்தான்	இ ம்”	என்றார்.

இந்த	விழாவின்	இன்ெனா 	சிறப் ,	அ ர்	ேகாபால	கி ஷ்ணனின்	படங்கள்.	"ஒ
பின்ேனாக் ப்	பார்ைவயில்"	என்ற	வைகயில்	காணக்கிைடத்த .	அ ம்
பார்ைவயாளர்க டன்	கலந் 	ேபசினார்.
ேவற் 	ெமாழிப்படங்கைள	சப்ைடட் ேலா 	பார்க்க	 கிற .	அ பவிக்க

கிற .	ெசன்ைனயில்	ேகாலா	கலமாய்	நடக் ம்	இைசவிழாவில்,	ெத ங்
கீர்த்தைனக் 	யாராவ 	சப்ைடட் ல்	ெகா த்தால்	என் 	என் 	ேதான் கிற .
ஒப் க்காய்	இவர்கள்	கைடசியில்	பா ம்	தமிழ்	பாடல்கைள ம்,	ராகம்	என்ற
ேபார்ைவயில்,	ரஹ்மான்	இைசயில்	தமிழ்	சினிமா	பாடல்கள்	என்ற	வைகயில்,
ெமன் 	 ங் கிறார்கள்.
இைசக் ம்	சினிமா க் ம்	ெமாழியில்ைல	என் 	ெசால்கிறார்கள்.
அப்ப த்தானா?	டாக்டர்	ஆனந்த	சர்மா	தியாகராஜ	ராமாயணத்ைத,
ச்சிப் யில்,	பாரதிய	வித்யாபவனில்,	நடனமா யேபா ,	ேவற் 	ெமாழி	பாடலின்

வரிக க்கான	அர்த்தங்கைள	விளக் ம்	ெபா ப்ைப,	மிக	அழகாய்,	அந்த	நடனம்
ஏற்ற .	ஆனால்	கர்நாடக	சங்கீதத்தில்	ெத ங் 	கீர்த்தைனயின்	அர்த்தங்கள்
கர்நாடக	ராகங்கள்	அர்த்தப்ப த்தவில்ைலேய?

பாமரைன ம்	பண் தனாக் ம்	சினிமா,	ஒ 	ேசர,	தன்வயப்ப த் கிற .	கர்நாடக
இைச?
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'ஆைலயில்லா	ஊ க் 	இ ப்ைபப் 	சக்கைர'	என்பைதப்	ேபால,	ெசன்ைனயி ம்
ஒ 	சர்வேதச	திைரப்பட	விழா	-	 சம்பரில்	இந்திய	அர 	ஆண் ேதா ம்
நிகழ்த் ம்	சர்வேதச	திைரப்படவிழா	ெசன்ைனக் 	வந் 	ஒ 	மாமாங்கத்திற்
ேமல்	ஆகிற .

ெகாள்வாரில்ைல	-	ஆகேவ,	ெகா ப்பவர்க ம்	ெசன்ைனயில்	நடத் வதில்ைல.
ஆனால்,	இந்தியாவிேலேய	சினிமாக்காரர்கள்,	அர 	கட் லில்	ெதாடர்ந் 	35
ஆண் க க் 	ேமலாக	அமர்ந்தி ப்ப 	தமிழ்நாட் ல்தான்	நிகழ்ந் 	வ கிற .

ேகரளா,	ேமற் 	வங்காளம்,	மஹாராஷ் ரா	ஆகிய	மாநிலங்களில்,	கடந்த	சில
ஆண் களாக	சர்வேதச	திைரப்பட	விழாக்கைள,	ஆண் ேதா ம்,	மாநில
அர கேள	நடத்திக்	ெகாள்கின்றன.

சினிமா	தயாரிப்பி ம்,	சினிமா	பார்ப்பதி ம்,	தமிழ்	நாட் ல்தான்	அதிக
எண்ணிக்ைக.	ஆனா ம்,	சர்வேதச	திைரப்படங்கைளப்	பார்க்க	நமக்
அக்கைறயில்ைல.	ேதசிய	திைரப்பட	வளர்ச்சிக்	கழகம்,	இந்த	விழாைவ
இைணந் 	நடத்திய .	அவர்கள 	அலமாரிகளில்	 ப ந் 	கிடக் ம்
படங்கைள,	ஆண் 	ேதா ம்	ெசன்ைனயில்	திைரயிட்டால்,	அ ேவ	விழாவாகி
வி ம்.	ஆனா ம்	என்ன	காரணேமா	ெதரியவில்ைல.	அவர்கள்	நிதி தவி	ெசய்
எ த்த	படங்கைள,	 ட் ைவத் க்	ெகாள்கிறார்கள்.	அப்ப ,	பார்க்க	 யாத
படங்களாக	தயாரிக்க	எதற் 	நிதி தவி	ெசய்ய	ேவண் ம்,	அ ம்	மக்கள்
வரிப்பணத்தில்.

கிரீஷ்	காசரவள்ளி	என்ற	கன்னட	பட	இயக் நர்	இயக்கிய	'தீபா'	என்ற	படத்ைத
பார்க்க	ேநர்ந்த .	அந்த	இயக் ந ம்	படவிழாவிற் 	வந்தி ந்தார்.	2002ல்
ெவளிவந்த	படம்.	சிறந்த	படம்	என்ற	ேதசிய	வி 	ெபற்ற	படம்.



ஆற் ப்ப ைகயின்	கைரயில்	நடப்பதாக	ஒ 	கைத.	ேகாயில்	 சாரி	-	மகன்,
ம மகள்,	ம களின்	உற க்காரன்,	ெதய்வநம்பிக்ைக,	ஆ ,	விஞ்ஞானம்,	அைண,
நீரில்	 ழ் தல்	-	(ேகாயில்	உட்பட,	 சாரி	உட்பட)	மைனவி	மீதான	சந்ேதகம்,
மரத் ப்ேபான	சட்டங்கள்,	அதிகாரிகள்	-	இப்ப 	கைத	ேபாகிற .	மரம்,	ெச ,
ெகா ,	ஆ 	என் 	ரம்மியமான	 ழலில்	படத்தின்	கைத	நிகழ்வதாய்	படம்
பி க்கப்பட் க்கிற .	பைழய	 ராதனத்தன்ைமேயா 	வீ 	-	ெபா ளாதாரம்
வலிவாய்	இல்லாத	 ழலி ம்	பளிச்ெசன்ற	 ப் டைவயில்,	பளபள	ேமக்கப்ேபா
கதாநாயகி.	இப்ப 	 ரண்கள்	இ ந்தா ம்	உற கள்	-	அதன்	சிக்கல்கள்,
மாற்றங்கைள	ஏற் க்ெகாள்ளத்	தயங் கிற	மன 	-	இெதல்லாம்,	படத்தில்
இயக் நரால்	ேநர்த்தியாய்	சித்திரிக்க	 ந்தி க்கிற .	ெப ம்பாலான
அவ ைடய	படங்கள்,	சர்வேதச	திைரப்பட	விழாவில்,	இந்தியன்	பேனாரமா	பிரிவில்
இடம்ெப ம்.	நம் ர்	சா ஹாசைன	 க்கிய	கதாபாத்திர	மாக்கி,	'தபரணகதா'
என்ற	இவ ைடய	படம்,	ேபசப்பட்ட	படம்.	கன்னடத்தின்	 கழ்	ெபற்ற,	ேக.	வி.
ப்பண்ணாவின்	உறவினர்.	அவர்	ெகா த்த	ேமரி	ெசட்டன்	மற் ம்,

எரிக்பர்ேனா ம்,	நம் ர்	கி ஷ்ணசாமி ம்	இைணந் 	எ திய	இந்திய	சினிமா
பற்றிய	 த்தகங்க ம்,	கன்னட	திைரப்பட	வரலாற்றில்	ைமல்	கல்லாய்	பதிந் 	ேபான
'சம்ஸ்காரா'	என்ற	திைரப்பட ம்,	B.Pharm	ப த் 	ம ந் க்	கம்ெபனியில்	ேவைல
பார்த்த	இவைர,	 னா	பிலிம்	இன்ஸ் ட் ல்,	சினிமாைவ	இயக்க,	ப க்க
ைவத்தி க்கிற .	நான் 	 ைற,	சிறந்த	படத்திற்கான	ேதசிய	வி
வாங்கியவர்	கிரீஷ்	காசரவள்ளி	மாத்திரேம.	கன்னட	இலக்கியத்தில்	ஆழ்ந்த
ஈ பா ைடய	இவர 	அ த்த	படம்,	ைவேதகி	எ திய	ஒ 	சி கைதைய
அ ப்பைடயாகக்	ெகாண்ட .	அதில்	 வாரஸ்யம்,	அந்த	சி கைள	பிரசவம்
பார்க் ம்	ம த் வச்சியின்	சினிமா	ேமாகம்	பற்றிய .	அந்த	கிராமத்
பிரச்சைனக க்ெகல்லாம்	 ட,	தான்	பார்த்த	சினிமாக்களிலி ந் ,	தீர் கைள
ெசால் ம்	ஒ 	கதாபாத்திரத்தின்	கைதயாம்.	சினிமாக்கன கைள	தின்
தின் ,	ஜீரணமாகாமல்	கிடக் ம்	தமிழகத்திலி ந் 	கிரீஷ்காசரவள்ளிக்
நிைறய	கைதகள்	கிைடக் ம்.	நாங்கள்	ந ைகக க் 	-	அவர்கைள
ெதய்வமாக்கி	-	ேகாயிேல	கட் யவர்கள்.	நம் ைடய	ஊரின்	இலக்கியம்,
'சினிமா க் ப்	ேபான	சித்தா ’ைவ,	கிரீஷ்	காசரவள்ளிக் 	ப க்கக்
ெகா க்கலாம்.	நாங்கள்	இன்ன ம்,	சினிமாவில்	பார்க் ம்	கதாநாயகர்கைள ம்,
கதாநாயகிகைள ம்தான்	எங்கள்	வாழ்க்ைகயின்	வழிகாட் களாகக்
ெகாள்கிேறாம்.	ெப ம்பாலான	ஆண்கள்,	சினிமா	ந ைககளின்	உ வில்தான்
தங்கள 	மைனவிகைள	அந்தரங்கமாய்	கற்பனிக்கிறார்கள்.	ெபண்கள் ட
தங்கள்	கணவர்களின்	உ வத்தில்	தங்க க் ப்	பி த்த	சினிமா	ந கர்களின்
பிம்பங்களில்தான்	கற்பனித் க்	ெகாள்கிறார்கள்.	எல்லா	அநீதிகைள ம்	சாதிச்
சண்ைட	உட்பட,	சினிமா	ந கர்கள்	கைளந் வி வார்கள்	என் 	நாங்கள்
இன்ன ம்	நம் கிேறாம்.	ச கத்	தீர் கேள	சினிமாவில்தான்	இ க்கிற 	என்



நம் கிற	ெப ம்	பான்ைமேயார்	ெகாண்ட	தமிழ்நாட்ைடப்	பற்றி,	கிரீஷ்காசர
வள்ளிக் 	விவரமாய்	ெசால்ல	ேவண் ம்.
இன் ெமா 	 வாரஸ்யமான	மைலயாளப்	பட ம்	இந்த	விழாவில்	பார்க்க
கிைடத்த .	'அரிம்பரா'	(ம )	என்ப 	படத்தின்	தைலப் .	மைலயாள	 கழ்ெபற்ற
எ த்தாளர்,	ஓ.வி.விஜயன்	எ திய	கைத	-	 ரளி	நாயர்	என்ற	இயக் நரின்
இயக்கத்தில்,	ெந 	ேவ 	 க்கிய	பாத்திரத்தில்	ந க்க,	படமாகியி க்கிற .

படம்	ஓ ,	பாதி	வ கிற	வைர,	இந்தப்	படத்தின்	கைத	ெயன்ன	என் 	ேயாசிக்க
ைவக்கிற	மாதிரி,	ஒ 	இயல்பான,	நாயர்	 ம்பம்	ஒன்றின்,	அன்றாட	சாதாரண

ம்ப	நிகழ் கள்	-	ஒ 	ேவக ம்	பரபரப் ம்	இல்லாமல்,	காட்சிகளாய்	விரிந் க்
ெகாண் க்கிற .	பிரச்சைன,	-	 ம்பத்தைலவன்	-	கைதத்	தைலவன்	அந்த
நாயரின்,	தாவாங்கட்ைடயில்	ேதான் ம்	ஒ 	சிறிய	ம வில்	ஆரம்பமாகிற .	 கச்
சவரம்	பண் கிற	ஒ 	நாளில்,	கண் பி க்கப்ப கிற	ஒ 	சிறிய	ம ,
ஆரம்பத்தில்	அதிர்ஷ்டத்தின்	அறி றியாக	மைனவியால்	ேபாற்றப்பட் ,	பின்	அந்த
ம 	ெபரிதாக	வளர	ஆரம்பிக் ம்ேபா ,	அைத	நீக்க	அ ைவச்	சிகிச்ைச
ேமற்ெகாள்ள	வற் த் கிற	அளவிற் 	ேபாய்,	அந்த	ம 	இன்ன ம்	ெபரிதாக,
ெகாசெகாசெவன் ,	ெபரியாரின்	தா 	நீளம்,	ேதன்	 ட் 	ஆைட	மாதிரி
வளர்கிறேபா ,	அ 	ெதாற் 	ேநாேயா	என,	பயந் 	ேபாய்	மைனவி	தன் ைடய
ஏ வய 	மகேனா 	ைவத்தியம்	பார்க்க	வந்த	டாக்டேரா 	ஓ ப்	ேபாகிறாள்.
அனாைதயாய்	விடப்பட்ட	நாயைர,	பண்ைணயாளின்	 ம்பம்தான்,	பணிவிைட
ெசய் ,	 ட	இ ந் 	கவனிக்கிற .	அதி ம்	 ட	பிரச்சிைனதான்.	க காய்
ேதான்றிய	ம ,	படத்தின்	க ,	எல்லா	உற க ம்	ஒ 	ெமலிதான	இைழயில்தான்
பின்னப்பட் க்கிற 	என்ற	எதார்த்தம்,	அந்த	இைழகள்	சித ம்ேபா ,
உணர கிற .

ஆனா ம் ட,	அள க் 	அதிகமான	அழ ணர்ச்சிேயா 	படம்பி க்கப்பட்ட
படத்தின்	 ற்ப திைய	ஒப்பி ம்ேபா ,	ம வளர்ந் ,	நாயர்	தனித் விடப்பட்ட
பிற ,	நடக் ம்	நிகழ் களில்,	படம்	ெராம்ப	நீளமாய்	இ ப்பைதப்ேபால
உணரைவக்கிற .	அப்ப 	நீட் யி க்க	ேவண்டாேமா?	ஆனா ம்	வித்தியாசமான
படம்.	சம்பவங்களின்	வி வி ப்பின்ைமைய,	எ ட் ங்கில்	 ட	சரிபண்ண

யவில்ைல	என்ப 	 ைறதான்.

ஒற்ைற	இலக்கத்தில்	படம்	எ க் ம்,	 ட் 	நா .	நார்ேவயிலி ந் 	ஒ 	படம்	'நான்
தீனா'	என்ற	ெபயரில்.	ஒ 	சி 	ெபண்,	தன்ைன	அறியாமல்,	தன்	தாயின்	சா க்
காரணமா ம்	ஒ 	ேகாரமான	விபத்ைத	ஏற்ப த்திவி கிறாள்.	அதன்
காரணமாக,	தந்ைதயின்	நிரந்தர	ெவ ப் க் ம்	ஆளாகி,	 வ ம்
ெபற்றவர்களின்	அன்பின்றிேய	வளர்வதால்,	 ர்க்கமாய்	வளர்கிறாள்.	தி மணம்
ட,	அவைளச்	சாந்தப்ப த்தவில்ைல.	இைச	இதப்ப த் கிற .	கைடசியில்,



அவர்கள்	வீட் ற் 	வ ம்	ஒ 	ரஷ்யனின்	உறவில்,	ஆண் க்கணக்காய்	அன்பிற்
ஏங்கிய	உள்ளம்	அைமதிையப்	ெப வதாய்	கைத.
அற் தமான	கடற்கைர	ப தியில்,	பிரம்மாண்டமான	அரங்க	அைமப் கேளா ,
மரியா	ேபான்னிவி	என்ற	ந ைகயின்	சிறந்த	ந ப்பில்,	பிரமிக்க	ைவக் ம்
பின்னணி	ஒலி	ேசர்க்ைகேயா ,	எல்லாவற்ைற ம்	காட்சிப்ப த் ம்	டான்லஸ்டன்
என்ற	ேகமரா	கைலஞனின்	படப்பி ப்பில்,	படம்	பார்ைவயாளர்கைள	அந்த	120
நிமிடங்களி ம்	 டேவ	ைவத் க்	ெகாள்கிற .

இன் ெமா 	 வாரஸ்யமான	படம்,	-	ெசக்ேகாஸ்ேவாவியா	நாட் ன்	தயாரிப்பில்.
சினிமா	ஆரம்பித்த,	 மியர்	காலத்தில்,	ெசக்ேகாஸ்ேவாவியா	நாட் ல்,	சினிமா
கா ன்ற,	மி ந்த	சிரமங்கள்	எதிர்ெகாண்ட	விக்டர்	ெபான்றிேயா	பற்றி ம்,	அவர்
மாதிரியான	 ன்ேனா கள்	பற்றி ம்,	ஆவணப்	படமாக	இல்லாமல்,	அப்ேபாைதய
ைறயிேலேய	படம்	பி த் ,	கைதயாய்	விவரித்த,	'அந்த	அற் தமான	மனிதர்கள்'

என்ற	படம்.
சினிமாவின்	ஜனனத்தி ம்,	அதன்	ஆரம்ப	ஸ்தாபிதத்தி ம்,	பா பட்ட
கைலஞர்கள்,	எல்லா	நா களி ம்,	 வாரஸ்யமானவர்கேள.	இந்தியா	உட்பட
தமிழ்நாட் ம்	இரண்டாவ 	உலக	 த்தம்	வைர,	சினிமா,	இந்தியாவி ம்	-
தமிழ்நாட் ம்	கைலஞர்கள்	ைகயில்தான்	இ ந்த .	அதற் ப்	பிற தான்,
க ப் ப்	பணக்காரர்களின்	ைககளில்	சினிமா	அைடக்கலமான .

இரண்டாவ 	 த்தம்	 ந் ,	60	ஆண் க க் 	ேமலாகி ம்,	இந்த	க ப் ப்
பண்வைலயிலி ந் 	சினிமாைவ	மீட்கேவ	 யவில்ைல.	பைழய	படங்கைள
காண்பிக் ம்,	விண்ேடஜ்	ெஹரிட்ேடஜ்	என்ற	அைமப் ,	ெசன்ைனயில்	 சம்பர்
இைச	சீசைன	ெயாட் ,	எம்.	எஸ்.	 ப் லட் மி	பா ,	ந த்த	1941ல்	ெவளிவந்த
சாவித்ரிைய,	அகன்ற	வீ ேயாவில்	திைரயிட்ட 	ரம்மியமாக	இ ந்த .

சாவித்திரியாக	ந த்த ,	எம்.எஸ்.இல்ைல.	சாந்தா	ஆப்ேட	என்ற	மராத்தி	ந ைக.
எம்.	எஸ்.	 ப் லட் மி	நாரதராக	ந த்தி ந்தார்.	T.G.வ ேவ 	நாயக்கர்	(இவர்
படங்கைள ம்	இயக்கியவர்)	இந்த	படத்திற் 	வசனம்	எ தியி ந்தார்.
சத்தியவான்	சாவித்ரி	கைததான்.	சாவித்ரியாக	ந த்த	மராத்திய	ந ைக,	இந்த
படத்தில்	ந ப்பதற்காக	ஒ 	வ டம்	காத்தி ந் ,	ெசன்ைன	வந் ,	மயிலாப் ரில்
தங்கி,	தமிழ்	கற் க்	ெகாண் 	இந்த	படத்தில்	அவர்	பாடேவண் ய
பாடல்கைள ம்,	ேபசேவண் ய	வசனங்கைள ம்	தமிழிேலேய	தன்	 ரலில்
ெசய்தி க்கிறார்.
சாந்தா	ஆப்ேட	' னியா	-	நா	-	மேன'	என்ற	படத்தில்	ந த் 	 கழ்	ெபற்றவர்.	மதர்
இந்தியா	என்ற	பத்திரிைக	ஆசிரியர்	பா ராவ்	பட்ேடைல,	தன்ைன	கிண்டல்	ெசய்
எ தியதற்காக,	அவ ைடய	இ ப்பிடத்திற்ேக	ெசன் 	கன்னத்தில்	அைறந்தவர்.



தமிழ்	கற் க்ெகாண் தான்,	தமிழ்	படத்தில்	ந க்க	ேவண் ம்	என்பதற்காக
ந ைகயாக	ெவளிேய	ெதரியாமலி க்க,	ஆண்ேவடம்	ேபாட் ,	ஆ மாத	காலம்,
மயிலாப் ரில்	ஒ 	வீட் ன்	சமயலைறயில்,	கன	சிரத்ைதயாய்,	தமிழ்	கற் க்
ெகாண் 	இந்த	படத்தில்	ேபசிய	வசனத்தி ம்,	பா ய	பாடலி ம்	மராத்திய
உச்சரிப்ேப	இல்ைல.
சினிமாவின்	ஆரம்பகாலம்	நன்றாகத்தான்	இ ந்தி க்	கின்ற .	இந்த	தமிழ்ப்படம்,

க்க	 க்க	கல்கத்தாவில்	தயாரிக்கப்பட் க்கிற .	இந்தப்	படத்தின்
ேமக்கப்	கைலஞர்,	ந ைக	வி.என்.	ஜானகியின்	கணவர்	கணபதிபட்.	1940களில்,
ஒ 	ெபண்,	நாரதராய்	ஆண்	ேவடமிட் 	படம்	 க்க	ந ப்பதில்	எம்.எஸ்.	ஒ
திய	சாதையத்தான்	அந்த	நாளில்	நிகழ்த்தியி க்கிறார்.	16	பாடல்கள்.
ஆனா ம்,	அந்த	நாளில்	இந்த	படம்	ெபா ளாதார	ரீதியில்	ெவற்றி	ெபறவில்ைல.

படத்தின்	 ற்ப தியில்	பின்னணி	இைசேய	இல்லாமல்	காட்சிகள்.	வித்தியாசமான
அ பவம்.	இன் ெமா 	பைழய	படம்,	1942ல்	ெவளிவந்த	கண்ணகி.
பி. .சின்னப்பா	ேகாவலனாக,	பி.	கண்ணாம்பா	கண்ணகியாக,	இளங்ேகாவனின்
திைரக்கைத	வசனத்தில்.	இளங்ேகாவன்	1942ல்	எ திய	வசனத்திற்காகேவ
இந்த	படத்ைத	பார்க்கலாம்.
கண்ணகி	கைத,	திரிக்கப்பட் 	நாடகமாக	ந க் ம்ேபா ,	அந்த	நாடகத்ைத
பார்க்க	ேநர்ந்த	உ.ேவ.சாமிநாத	அய்யர்,	மனம்	ெநாந் ,	நாடக	அரங்கிலி ந்
ெவளிேயறியதாக	பம்மல்	சம்மந்த	 தலியார்,	தன் ைடய	’ந ப் க்	கைல ம்	ேப ம்
படக்	காட்சி ம்'	என்ற	 லில்	 றிப்பிட் க்கிறார்.
ஆனால்,	கண்ணகியின்	கைத	எத்தைனேயா	விதங்களில்	திரிக்கப்பட் ,
இன்ைறக் ம்	வழக்கத்தில்	இ க்கிற .	ம ைரயிேலேய,	மிக	வித்தியாசமான
ஒ 	கண்ணகி	கைத,	அதற்கான	ேகாயிலின்	பின்னணிேயா 	இன்ன ம்
வழக்கத்திலி க்கிற .

ஆனா ம்,	கண்ணகி,	ேகாவலன்,	கால்	சிலம் ,	நீதி	தவறாைம	என்ற	அளவிேலேய
அந்த	காப்பியத்ைத	இன் ம்	எத்தைன	 ைற	ேவண் மானா ம்,
சினிமாவாக்கலாம்	என் 	ேதான்றிய .	இளங்ேகாவனின்	கண்ணகிையப்
பார்த்தேபா .

பம்மல்	சம்பந்த	 தலியார்,	மக்க க் த்	ெதரிந்த 	என்பதற்காகேவ,	ெதாடர்ந்
வள்ளித்	தி மணம்,	நல்லதங்காள்	ேபான்ற	நாடகங்கைளேய	நடத்திக்
ெகாண் க்காமல்,	 திதாக,	ச க	நாடகங்கைள	எ தவில்ைல	என்றால்,	நாடகக்
கைல	அழிந் வி ம்	என்றார்.
ஆகேவ,	எதற் 	கண்ணகிையத்	தி ம்ப ம்	படமாக	எ க்கேவண் ம்	என்ற
நிைனப்பில்	2003ல்	 திதாக	கைதகள்	எ தி	சினிமாவாக	எ த் ,	கா



பணத்தில்,	ேகா கைள	அள்ளிக் வித்த	10	படங்களின்	பட் யல்	ஒன்
வந்தி க்கிற 	(வரிைசப்ப தான்	வ ம்).
1	சாமி,	2.தி டா	தி ,	3.	 ள்,	4.	ெஜயம்,	5.	காக்க	காக்க	6.	காதல்
ெகாண்ேடன்,	7.	பாய்ஸ்,	8.	தி மைல,	9.	பிதாமகன்,	10.	பார்த்திபன்	கன .

5	ேகா 	 பாய்	ெசலவில்	ஒ 	தமிழ்படம்	தயாரித் ,	16	ேகா 	 பாய்	சாமி	படம்
வ லித்ததாக ம்,	தி டா	தி 	2	ேகா 	 பாய்	தயாரிப் 	ெசலவில்	12	ேகா
பாய்	வ லித்ததாக ம்,	 ள்	7	ேகா 	தயாரிப் 	ெசலவில்	12	ேகா

வ லித்ததாக ம்	ெசால் கிறார்கள்.
பாக்கி	7	படங்க ம்	அந்த	அளவிற்ெகல்லாம்	இல்ைல	என்றா ம்,	லாபம்
வ லித் க்	ெகா த்ததாக ம்	ெசய்திகள்	ெசால்கின்றன.

2003ல்	ெவளிவந்த	97	தமிழ்	படங்களில்,	ேமேல	 றித்த	10	படங்கைளத்	தவிர
இன் ம்	ஒ 	6	படங்கள்	ேபாட்ட	காைச	எ த்தி க்கிறதாம்.	பாக்கி	81ம்	நஷ்ட
கணக்கில்	 மார்	250	ேகா 	 பாய்	இழப்பாம்.

ேமேல	 றித்த	10	படங்க ம்,	நகரங்களில்	வசிக்கிற	சினிமா	ரசிகர்கள்தான்
ெவற்றி	ெபற	ெசய்தி க்கிறார்களாம்.	இப்ேபாெதல்லாம்	கிராமத் க்காரர்கள்
சினிமா	வ லில்	5ல்	ஒ 	பங் 	வ ைலத்தான்	ெகா க்கிறார்களாம்.
ெபா க்கித்தனமாய்	ேபாலீஸ்	ெசயல்படலாம்	என்ற	கைததான்	2003ல்	அதிக
வ ைல	அள்ளிக்	 வித்த	படம்.	நம் ைடய	கைதகள்	பம்மல்	சம்பந்த
தலியாரின்	அர்த்தங்களில்	ச கக்	கைதகளாக	ெகாள்ளலாமா?	பட் யலில்

உள்ள	பாக்கிப்படங்களின்	கைதகைள ம்	உள்ளிட் த்தான்	இந்த	சந்ேதகம்.
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1945ல்	தஞ்ைசயில்	பிறந் 	தி ச்சியில்	வளர்ந் 	தற்ேபா 	ெசன்ைன	மயிைலயில்
வசிக் ம்	தி .எஸ். வாமிநாதன்,	கடந்த	45	ஆண் களாகத்	ெதாடர்ந்
பைடப்பிலக்கியம்	சினிமா	நாடகம்	ஆய் 	ஆகிய	தளங்களில்	இயங்கி	வ பவர்,
பாதல்	சர்க்காரிடம்	ெபற்ற	நாடகப்	பயிற்சி	அ பவங்கைள	'மனசில்	பதிஞ்ச	கால ச்
வ கள்'	எ ம்	 த்தகமாக்கிய டன்,	 ரிைச	கண்ணப்பத்தம்பிரான்	மற் ம்	சிட்

ெப.ேகா.	 ந்தரராஜன்	ஆகிேயார 	ஆவணப்படங்கைள ம்	உ வாக்கியவர்.
வீதி,	பரீ ா	நாடகங்களில்	ந த் ள்ள டன்,	தி ச்சி	நாடகம்	சங்கம்	 லம்	நவீன
நாடகங்கைள	இயக்கி	ந த் ள்ளார்.

இந்திய	அர 	பல்ேவ 	மாநிலத்	தைலநகர்களில்	நடத் ம்	சர்வேதச	திைரப்பட
விழாக்களில்	பிரதிநிதியாக	பங்ேகற் 	வ வ டன்,	தினமணி	 தலான
நாேள களி ம்	அகில	இந்திய	வாெனாலியி ம்	பதி கள்	ெசய் ள்ளார்.

ம்படங்கள்,	ஆவணபடங்கள்,	ேநர் க	ேபட் ப்	பதி கள்	என	இவர 	வீச்
றிப்பிடத்தக்க .

இன் ',	'விஸ்வ பம்’	ஆகிய	சிற்றிதழ்கைள	நடத்தி ள்ள டன்,	தி ச்சி	வாசகர்
அரங்கில்	 க்கவிைத	க த்தரங்கம்	 தலான	 றிப்பிடத்தக்க	நிகழ் கைள



நடத்தி ள்ள டன்,	பல்ேவ 	இலக்கிய	இதழ்களி ம்	ெதாடர்ந் 	எ திவ கிறார்.
இலக்கியம்,	சினிமா,	நாடகம்	ஆகியவற்றில்	சத்திய	ேவட்ைக டன்	 ய
ேதடல்கைள	பிரதானம்	எனக்	க ம்	தி .	எஸ்.	 வாமிநாதனின்	கட் ைர
அடங்கிய	'அர்த்தம்	இயங் ம்	தளம்'	 ல்	அண்ைமயில்	இயல்	ெவளியீடாக
வந் ள்ள .

எ த் 	நாடகம்	சினிமா	-	ேசாதைனக ம்	சாதைனக ம்	எ ம்	இந் ல்	ஒ
வரலாற் 	ஆவணமாக	(Reference)	விளங் கிற .
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